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ر
ر
نام محصول:
منظوره(مولت فانکشن  )Multi Functionمخصوص خودروهای سبک و سنگی
تست چند
ر
موارد کاربرد :اندازه گتی مقادیر الکتییک – تست دسته سیم – شبیهسازی انواع سنسورها – فلش ایسیوها – الجیک آناالیزر
اسیلوسکوپ خودروی – فانکشن ژنراتور – ر
تست باطری و دینام خودرو
ی

مقدمه:
انتخاب شما همسو با انتخاب استادکاران صنعت خودرو در کشورمان میباشد ،از شما متشکریم.
ّ
ر
تست چندمنظوره ( ر
ن
متخص ن
مکانیسیهای تست
صی خودرو شامل
مولت فانکشن  )Multi Functionبراساس نیازهای عمیل
ن
موتور ،تعمتکاران حرفهای موتور و همچنی استادکاران برق خودرو طرایح شده است.
ّ
ن
متخص ن
تضمی کیفیت گروه صنایع کاتل
صی کشورمان بوده و
کالیتاسیون و تولید این محصول حاصل تالش
کلیه مراحل طرایح ،ر
پشتوانه آن میباشد.


َ
ّ
مشخصات و برتریهای محصول:
-

ی
دارای صفحه نمایشگر رنگ  LCDبا منوی فاریس و صفحه کلید پیل کربنات
ی
سهولت دید صفحه نمایشگر رنگ  LCDدر مکانهای کم نور(دستگاههای متفرقه فاقد این مزیت هستند)
امکان دید صفحه نمایش برای کاربر با زاویه دید دلخواه
امکان تست سوکتها و اتصاالت در مکانهای سخت و دور از ر
دستس(سوزن پروب مانند ن
بعض محصوالت متفرقه ،متصل به
دستگاه نیست)
قابلیت فلش ایسیو(ریست کردن) و بازگرداندن ایسیو به تنظیمات کارخانه
مجهزبه اسیلوسکوپ واقیع و نمایش آنالین سیگنالها در محدوده
خودروی با امکان تنظیم زمان و دامنه ولتاژ )(Time/Div
دارای سوکت تغذیه فندیک برای تستهای داخل اتاق خودرو
امکان بروز رسای ر
اینت رنت دستگاه توسط دیاگ پرتابل  **( H-SCANتکنولوژی انحصاری کاتل **)
مجهز به مدار محافظ(جریان-ولتاژ) جهت اندازهگتی ولتاژ در محدوده صفر ایل  53ولت
ّ
ر
صوی بصورت هوشمند
اندازه گتی مقاومت اهیم سیمها و اتصاالت اکسید شده با اعالن
تست باطری خودرو با استفاده از تکنیک جریان لحظهای(آنالین)
تست صحت کارکرد باطری خودرو بهنگام استارت و آزمون شارژ دینام هنگام کار خودرو
ی
ر
صوی) و برصی با نمایشگر رنگ )(LED
الجیک آناالیزر شنیداری(سیگنال
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ّ
اطالعات فت سنسورها

نوع

نوع و مقادیر خروجی شبیه ساز

سنسور
ظنعور دور موتور

ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط

موج مرتعی )(1000 Rpm – 5000 Rpm

ظنعور میل ظوپاپ

ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط

موج مرتعی )(1000 Rpm – 5000 Rpm

ظنعور ظرعت

ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط

پالط مرتعی ) (10km/h – 200km/h

ظنعور فشار هوای منیفولذ

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور فشار ریل گاز

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور فشار مخسن گاز

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور دمای هوا ورودی

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور دمای آب

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور دمای ریل گاز

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

پذال گاز ترقی

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور دریچه گاز ترقی

مقاومت الکتریکی

ولتاش معتقیم صفر الی  5ولت )(0% - 100%

ظنعور اکعیصن

ظنعور مرکة شیمیایی -ظرامیکی

ولتاش متغیّر صفر الی  1ولت )(0% - 100%

ظنعور چرخ ای تی اض

ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط

پالط مرتعی )(10km/h – 200km/h
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راهنمای ر
ر
(مولت فانکشن )Multi Function
تست چند منظوره
تَجِ  :اتتذا دستگاُ سا تِ تاطشی هتصل ًوائیذ تا دستگاُ سٍشي ٍ هٌَی اصلی ظاّش شَد .دس ٌّگام استفادُ اص اّوتش ٍ
یا تست اتصال تاصس(صَتی) چٌاًچِ دقت هَسد ًیاص تَدً ،خست کالیثشاسیَى سا اًجام دّیذ .تشای ایي هٌظَس اتتذا پشٍب سا
تِ اتصال هٌفی تاطشی هتصل کٌیذ .کلیذ

سا تضًیذ .عثاست  Calibrateتوذّت  3ثاًیِ ًوایش دادُ شذُ ٍ عول کالیثشُ

خاتوِ هیاتذ.



ر

الجیک آناالیزر سمیع (سیگنال صوی) و برصی با نمایشگر رنیک )(LED

) - (SIGنور سفید نشانه سیگنال را اعالن میکند .سیگنال میتواند ولتاژی ثابت ویا ّ
متغت
(پالس یا متناوب) باشد .محدوده ولتاژهای خاص) (12v-5v-3.3vتنها ن
زمای سیگنال



محسوب میشوند که قابلیت جریان دیه نداشته باشند(مقاومت اهیم نسبت به مرجع

داشته باشند) .مثال(ولتاژ مستقیم و ّ
متغت :
خروج سنسور دمای آب) – (پالس  :ورودی استپموتور)
ی


) - (+12 Vنور قرمز نشانه  21ولت مرجع(متصل به 21ولت باطری بدون مقاومت).



) - (+5 Vنور ر ن
ست نشانه  3ولت مرجع(متصل به  3ولت بدون مقاومت ،مثال :تغذیه از .)ECU



) - (+3.3 Vنور بنفش نشانه  5.5ولت مرجع(متصل به  5.5ولت بدون مقاومت).
زمی ن
) - (GNDنور آی نشانه اتصال پروب به ن
(منف باطری).
ر



تست اتصال اهیم بازر ):(Buzzr



-

ر
سیم ر
بیشت از صفر وجود
تست را به محل مورد نظر متصل نمائید .مقدار صفر ،نمایشگر اتصال کوتاه و مقادیر
مقاومت اهیم در مست تست را اعالم میکند .جهت تست یک سیم یا مست ،بعد از اطمینان از عدم وجود ولتاژ
یا سیگنال در محل تست ،یک رس سیم مورد آزمایش را به بدنه یا همان ن
منف باطری و سیم پروب را به رس دیگر
سیم متصل نمائید.
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تَجِ  :سیوْا هیثایست هقذاس اّوی دس حذ یک اّن داشتِ تاشٌذ .هقادیش اّوی تیشتش هیتَاًذ ًشاًِ اُکسیذ تَدى یا
جِشم گشفتي هحل کٌتاکت یا اتصاالت تاشذ.



ر
ولتمت:
-

سیم پروب را به محل مورد نظر متصل نمائید.
ن
.
در این حالت مقدار ولتاژ مستقیم نسبت بزمی(بدنه) اندازهگتی و نمایش داده میشود اندازه گتی بروش
متوسطگتی انجام میپذیرد .برای اندازه گتی مقادیر ّ
متغت از اسیلوسکوپ استفاده نمایید.

تَجِ :ایي تستش جْت اًذاصُ گیشی ٍلتاط تا هقذاس حذاکثش ٍ 33لت طشاحی شذُ است .لطفا جْت جلَگیشی اص آسیة ٍ
اختالل دس عولکشد تستش ،اص اتصال ٍ تست ٍلتاطّای تاالتش ًظیش سیوْای کَیل خَدداسی ًواییذ.

ر
اهمت:

-



کش از کالیته بودن ر
جهت اندازهگتی دقیق مقاومت اهیم یک قطعه یا مستسیم ی
تست اطمینان حاصل کنید .در
ر
ن
زمی(بدنه) کافیست سیم پروب را به محل مورد نظر
صورت اندازه گتی مقاومت اهیم یک نقطه نسبت به
متصل نموده و نتیجه را قرائت نمایید .چنانچه تست اهیم یک سیم یا مست مورد نظر باشد ،بعد از اطمینان از
عدم وجود ولتاژ یا سیگنال در محل تست ،یک رس سیم مورد آزمایش را به اتصال بدنه یا همان ن
منف باطری و
ُ
سیم پروب را به رس دیگر سیم متصل نمائید .مقادیر نمایش داده شده برحسب اهم میباشند.

اسیلوسکوپ:
-

-

دستگاه اسیلوسکوپ قادر به نمایش تغیتات درحوزه ولتاژ-زمان  Time/Divبصورت نمودار میباشد .استفاده از
الکتیگ خودرو بسیار مفید است .با ر
این وسیله در عیبیای و تشخیص عملکرد قطعات ر
اینتتیب تشخیص رفتار
ر
و صحت عملکرد سنسورها امکانپذیر میباشد .ستون سمت چپ در نمایشگر ،تشخیص سطح ولتاژ اندازهگتی
شده را بصورت برصی میرس میکند.
با استفاده از کلیدهای چپ و راست ،محدوده تغیتات در حوزه زمان  Time/Divن
بی  2ایل  6ثانیه قابل تنظیم
است .برای مثال ،در تصویر سمت چپ با تنظیم زمان یک ثانیه ) (T = 1sقادر به نمایش جزئیات در بازه یک
ثانیه هستیم .در تصویر سمت راست با تنظیم زمان  3ثانیه) (T = 5sمقادیر و تغیتات در بازه  3ثانیه بصورت
آنالین اندازهگتی و نمایش داده شده است.
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ر
حداکت مقدار ولتاژ قابل نمایش ن
با استفاده از کلیدهای باال و ن
بی  0.6ایل  43ولت قابل تنظیم میباشد .در
پایی،
ر
محدوده(حداکت  9.4و  17.9ولت) متفاوت انتخاب شده است.
تصاویر زیر دو

شبیهساز سنسور:
-

کاربردها:

سیمکش سنسورها  -صحت عملکرد سنسورها و عملگرها  -تشخیص ایراد واحد ر
ی
تست اتصاالت
کنتل)– (ECU
دستگاه فانکشن ژنراتور.
با انتخاب سنسور مورد نظر ،مقادیر(ولتاژ مستقیم – پالس– موج متناوب) تولید و از طریق پروب به محل مورد
تست اعمال میشود .در مورد مقادیر شبیهسازی شده میبایست به جدول ارائه شده توسط کارخانه سازنده
مراجعه نمایید.
ّ
ر
سنسورهای که دارای مقاومت الکتیگ متغت هستند(سنسور دما ،سنسور پدال گاز ،سنسور دمای ورودی و )...
ن
ن
جریای که از طرف ایسیو در سنسور جاری
مختلف نشان میدهند .این مقادیر با عبور
بهنگام کار ،مقادیر اهیم
میشود ولتاژی متناسب با آن تولید میکنند .سپس ایسیو این ولتاژ(داده خام  )Dataرا قرائت و با فرمولهای
مربوطه به اعداد ارزشمند و قابل استفاده(اطالعات  )Informationتبدیل میکند .وظیفه شبیهساز ایجاد
ولتاژ(داده خام  )Dataو امکان تغیت و ایجاد حالتهای مختلف بصورت مجازی جهت جایگزین کردن آن در مست
سوکت سنسور بسمت ایسیو میباشد .در زمان عملیات شبیهسازی میبایست سوکت سنسور جدا و سیم پروب
به ن
خرویح بروی سوکت وصل شود(طبق نقشه دیاگرام سازنده).
ر
پی
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تَجٌِّ :گام تستً ،خست هیثایست سَکت سا اص سٌسَس جذا کشدُ ٍ سین پشٍب سا تِ سین خشٍجی سَکت هتصل ًواییذ.
دس ایٌحالت هقادیش تَلیذ شذُ(ٍلتاط یا پالس) ًسثت تِ صهیي(تذًِ) خَدسٍ ظاّش خَاٌّذ شذ.

آمت:
تست پشت ر



-

تست عقزتِ کیلَهتز تا خزٍجی پالس  01الی  011کیلَهتز تز ساعت

-

تست عقزتِ دٍر هَتَر تا خزٍجی پالس  011الی  0111دٍر تز دقیقِ

-

تست عقزتِ آب تا خزٍجی ٍلتاص اس  %1الی %011

-

تست عقزتِ سطح سَخت تا خزٍجی ٍلتاص  %1الی %011

-

تست ًوایطگز  LEDتصَرت چطوک سى تا فَاصل  3ثاًیِای

تستها(باطری و دینام):
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(تست تاطزی) :در حالت خاهَش ،تاطزی سالن هیثایست هقذاری در هحذٍدُ( 0010الی ٍ0010لت)
داضتِ تاضذ 1اًذاسُ گیزی تزٍش جزیاى لحظِای ٍ تا دقّت السم اًجام ٍ ًتیجِ تصَرت
درصذ ًوایص دادُ هیطَد1

-

(تاطزی ٍ دیٌام) :تِ عثارت ًوایص دادُ ضذُ عول ًواییذًَ 1ر تاال را رٍضي ًوَدُ ٍ استارت تشًیذ1
تعذ اس  00ثاًیِ ٍضعیت تاطزی ٍ دیٌام تزرسی ٍ ًتایج ًوایص دادُ هیطَد1



فلش ایسیو(ریست کردن یا بازگشت به تنظیمات کارخانه):
-

اغلة ایسیَّا تٌْگام کار هَتَر ،اس طزیق سٌسَرّای هتصل تِ خَدرٍ ،اطالعات ٍ پاراهتزّای هَرد استفادُ در
کارکزد هَتَر را اس حالت پیطفزض کارخاًِ خارج هیکٌٌذ 1عَاهل هختلفی در ایي تغییز سْین ّستٌذ 1فزسَدُ ضذى
سٌسَرّا ،استفادُ اس سیستن دٍگاًِ سَخت ٍ  111در اغلة اٍقات تاعث ایي هَضَع هیطًَذ 1در ایٌگًَِ هَارد
کار کزد هَتَر هختل هیطَد ٍ عول فلص یا ریسِت هیتَاًذ ایسیَ را تحالت اٍل تاسگزداًذ 1کاتل تا سَکت جافٌذکی را
تِ دستگاُ هتصل کزدُ ٍ هٌَی فلص ایسیَ را اًتخاب تکٌیذ 1طثق ضکل ،پزٍب را تِ پیي ضوارُ  7سَکت OBDII
هتصل ًوَدُ ٍ هزاحل را تتزتیة اًجام تذّیذ1

تَجِ  :رکش ایي ًکتِ ضشٍسیست ،چٌاًچِ عاهل اختالل دس عولکشد هَتَس تشطشف ًشذُ تاشذ ،تعذ اص گزشت هذتی کَتاُ
ًیاص تِ تکشاس عول فلش خَاّذ تَد(اگش حافظِ ایسیَیا هیکشٍ هعیَب تاشذ اهکاى اص کاس افتادى آى حیي فلش کشدى ّست).



بروز رسای(آپدیت ر
اینت رنت):
-

ایي گشیٌِ جْت ارتقاء ًزمافشار دستگاُ در ًظز گزفتِ ضذُ است(اًحصاری کاتل) 1تا استفادُ اس دستگاُ دیاگ پزتاتل
 H-SCANهیتَاى تزاحتی آپذیتْای جذیذ را دریافت ٍ دستگاُ را ارتقاء داد 1جْت ارتقاء ًزم افشار هیثایست تِ
آخزیي اخثار ٍ آپذیتْای هٌتطز ضذُ در سایت کاتل ٍ ایٌستاگزام هزاجعِ ٍ هزاحل السم را اًجام دّیذ 1در هٌَی
تزٍسرساًی ًحَُ سینتٌذی جْت عولیات هذکَر ًوایص دادُ ضذُ است1
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KATEL® Industries Incorporation.
Research & Development Dep.

 نحوه تست و شبیهسازی سنسورها و موارد کاربردی



شبیهسازی سنسورها
جهت شبیهسازی سنسورها ،نخست میبایست سوکت را از سنسور جدا نمایید .سپس طبق نقشه سازنده ،سیم پروب
خرویح بروی سوکت متصل نمایید .در این راهنما عبارت واحد ر
را به ن
کنتل رمتادف ایسیو  ECUمیباشد.
ر
پی
ر
با انتخاب منوی شبیهسازی و سنسور مربوطه ،مقادیر دلخواه را تولید و همزمان با دستگاه دیاگ پارامت مورد نظر را
بخوانید.
( توصیه میشود تا از دیاگ پرتابل کاتل  H-SCANجهت خواندن مقادیر و مقایسه استفاده بکنید)
ی
چنانچه نتیجه مقایسه صحیح نباشد میبایست سوکتهای سنسور و واحد ر
کنتل از لحاظ اکسید شدن و جرمگرفتهیک
محل پینها ،اتصال کوتاه سیمهای ارتباط و یا قطیع آنها برریس شود .در صورت برطرف نشدن اشکال ،در صورت امکان
با تعویض موقت واحد ر
فن سیم ی
کنتل از صحت آن مطلع شوید(برای این تست وجود نقشه دیاگرام ن
کش خودرو
نضوریست).
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گروه صنایع کاتل

KATEL® Industries Incorporation.
Research & Development Dep.

واحد طرایح ،تحقیق و توسعه

سنسور دور موتور)(Crankshaft Sensor

وظیفه این سنسورها اندازه گتی رسعت و موقعیت میل لنگ است .اغلب موارد در نزدیگ چرخ دنده فالیویل
نصب یم شوند  .انواع آن ،سنسور القای و مولد هال میباشند .قبل از آزمایش این سنسور ضوری است که از
نوع سنسور آگاه شویم.
-

عالئم نقص در سنسور :
اشکال در کارکرد موتور  -روشن نشدن موتور  -بروز کد خطا(آالرم چراغ چک)

-

دالیل بروز ایراد:

-

یای:
عیب ر

اتصال کوتاه داخیل – قطع شدن سیمها  -اتصال کوتاه در سیم ی
کش – ایراد در دنده فالیول  -تجمع ُبرادههای
فلز بروی سنسور
حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید .اتصاالت ر
کش سنسور ،کانکتور و ن
الکتیگ سیم ی
نت سنسور را از نظر
ی
ی
اتصال صحیح ،شکستگ و خوردیک برریس کنید .کثیف شدن و آسیب دیدن سنسور برریس شود.
برریس مستقیم سنسور میل لنگ یم تواند دشوار باشد و شاید قادر به تشخیص نوع سنسور نباشید .قبل از
برریس ،باید مشخص شود که سنسور از نوع القای است یا مولد هال .همیشه نیم توان از نظر ظاهری ن
بی این
ر
دو تمایز قائل شد .اگر سه ن
دقیف در مورد نوع مربوطه
پی روی کانکتور وجود داشته باشد ،نیم توان اظهارات
ر
بیشتی یم کند.
بیان کرد .مشخصات موجود در کاتالوگ قطعات یدیک خودرو در اینجا کمک

اگر نوع سنسور به طور قطیع مشخص نشده باشد ،نباید از اهم رمت برای آزمایش ها استفاده کرد .ولتاژ
دستگاه اندازه گتی مورد استفاده برای تست مقاومت یم تواند مولد هال را از بی یبتد!

اگر سنسور دارای کانکتور  1ن
پی باشد ،به احتمال زیاد یک سنسور القای است .در این حالت میتوان مقاومت
داخیل و اتصال کوتاه داخیل سنسور را نسبت به بدنه و ن
پی سیگنال مشخص کرد .برای انجام این کار ،سوکت را
جدا کرده و مقاومت داخیل سنسور را برریس کنید .اگر مقدار مقاومت داخیل  122تا  2222اهم باشد (بسته به
مقدار مرجع سازنده) سنسور مشکیل ندارد.
اگر مقدار صفر اهم باشد نشانه اتصال کوتاه و اگر درحد مگااهم بود نشانه قطیع در سنسور میباشد .آزمایش
اتصال کوتاه با استفاده از پروب اهم ر
مت از پایه اتصال نسبت ب ن
زمی خودرو انجام یم شود .مقدار مقاومت باید
به سمت ری نهایت باشد .این تست بعد از جدا کردن سوکت از سنسور انجام میشود .آزمایش با استفاده از
ن
اسیلوسکوپ باید منجر به نمایش سیگنال سینویس با قدرت کاف شود .در مورد مولد هال ،فقط ولتاژ سیگنال
به صورت موج مربیع و ولتاژ تغذیه آزمایش شود .مولد هال باید موج مربیع را بسته به رسعت موتور ایجاد کند.
web: www.karatakvin.com – www.karatadbir.com

Instagram: Katel_diag

10

September 2021
Rev 1.7


گروه صنایع کاتل

KATEL® Industries Incorporation.
Research & Development Dep.

واحد طرایح ،تحقیق و توسعه

سنسور میل بادامک)(Camshaft Sensor

ن
تعیی موقعیت دقیق درایو میل لنگ است .از
وظیفه سنسور میل بادامک همکاری با سنسور میل لنگ برای
ن
طریق ترکیب سیگنال هر دو سنسور ،واحد ر
ن
کنتل موتور متوجه یم شود که اولی سیلندر چه زمای در نقطه مرگ
باالی قرار دارد.
ر
این اطالعات برای سه هدف مورد نیاز است -2 ،یرسوع تزریق در یط تزریق متوایل  -1سیگنال تحریک شت برف
جهت سیستم تزریق پمپ  -5ر
کنتل نازل و کوبش(ناک) در سیلندر.
سنسور میل بادامک طبق اصل هال کار یم کند .یک چرخ دنده حلقه روی میل بادامک را اسکن یم کند .چرخش
چرخ دنده حلقه ،ولتاژ هال آی یس هال را در رس سنسور تغیت یم دهد .این تغیت ولتاژ به واحد ر
کنتل منتقل و
یای یم شود تا داده های مورد نیاز ایجاد شود.
در آنجا ارز ر
-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:

-

دالیل بروز ایراد:

-



بروز ایراد در خودرو  -بروز کد خطا(آالرم چراغ چک)  -واحد ر
کنتل وارد یک برنامه اضطراری یم شود.

شکسی میل بادامک  -اتصال کوتاه داخیل و قطع ارتباط با واحد ر
رن
کنتل.
صدمه مکانیگ به موتور –
یای:
عیب ر
ر
ی
.
حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید اتصاالت الکتیگ سیم کش سنسور ،کانکتور و سنسور را از نظر اتصال
ی
ی
صحیح ،شکستگ و خوردیک برریس کنید.
خرویح سنسور را براساس اطالعات سازنده برریس کنید .آزمایش اتصال کوتاه بدنه به
ر
ولتاژ تغذیه و سیگنال
قاب با استفاده از اهم ر
مت از پایه اتصال به ن
زمی خودرو انجام یم شود .مقدار مقاومت باید به سمت ری نهایت
باشد .این تست بعد از جدا کردن سوکت از سنسور انجام میشود .آزمایش با استفاده از اسیلوسکوپ باید منجر
ن
کاف شود.
به سیگنال موج مربیع با قدرت
اطمینان حاصل کنید که فاصله سنسور تا میل بادامک صحیح است و درزگت درست نصب شده است.

سنسور دمای مایع خنک کننده)(Coolant temperature sensor

سنسور دمای مایع خنک کننده توسط سیستم مدیریت سوخت برای تشخیص دمای کارکرد موتور استفاده یم-
ر
شود .بسته به اطالعات سنسور ،واحد ر
عملیای تطبیق یمدهد.
کنتل زمان تزریق و زاویه آتش را با یرسایط
web: www.karatakvin.com – www.karatadbir.com

Instagram: Katel_diag

11

September 2021
Rev 1.7

گروه صنایع کاتل

KATEL® Industries Incorporation.

واحد طرایح ،تحقیق و توسعه

Research & Development Dep.

یک سنسور دما ،نویع مقاومت با نضیب دمای ن
منف ) (Negative Temperature Coefficientاست .این بدان
ن
معن است که با افزایش دما مقاومت داخیل آن کاهش یم یابد.
-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:
افزایش دورموتور در حالت سکون(دنده خالص)  -افزایش مرصف سوخت – تاخت در روشن شدن هنگام
استارت.
ر
خرویح از طریق افزایش مقادیر  COیا وقفه در ر
کنتل
ر
مشکالی در چرخه آزمایش گاز
عالوه بر این ،ممکن است
المبدا رخ دهد .خطاهای زیر ممکن است در حافظه خطای واحد ر
کنتل ذخته گردد:
کش یا اتصال کوتاه در سنسور  -خطا یا خرای تغذیه مثبت در سیم ی
اتصال کوتاه به بدنه در سیم ی
کش  -تغیتات
ر
خرویح سنسور(پرش سیگنال)  -موتور به حداقل دمای مایع خنک کننده نیم
ر
غتقابل قبول در سیگنال
رسد(ممکن است ترموستات مایع خنک کننده معیوب باشد).

-



یای :
عیب ر

حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید .اتصاالت ر
الکتیگ سیم ی
کش سنسور ،سوکت و سنسور را از نظر اتصال
ی
ی
صحیح ،شکستگ و خوردیک برریس کنید.
ی
مقاومت داخیل سنسور رنج تعریف شدهای دارد(طبق مشخصات ن
فن سازنده).مقدار این مقاومت بستگ به دما
ِ
وقن موتور رسد است دارای امپدانس(مقاومت ر
الکتیگ) باال و ر
دارد  .ر
وقن موتور گرم است دارای امپدانس کم
است.
ر
ر
ن
:
ِرنج تعریف شده بسته به سازنده دارد 13درجه سانن گراد مابی  1ایل  6کیلواهم ویا مثال  82درجه سانن گراد
ً
کش سنسور تا واحد ر
لطفا به مشخصات مرجع ویژه سنسور توجه کنید( .سیم ی
کنتل را برریس
تقریبا 522اهم(
وهمچنی سوکت برریس شود.اهم ر
ن
ن
مت را
همچنی اتصال کوتاه به بدنه برای هر سیم
کنید .صحت اتصاالت و
پی سوکت واحد ر
بی سوکت سنسور دما و ن
ن
کنتل(سوکت جدا شده) وصل کنید .مقدار مرجع :مقاومت سیم
ر
تقریبا صفر اهم(شماره ن
پی و نقشه سوکت واحد کنتل مورد نیاز است).
پی مربوطه در سوکت واحد ر
مقدار مقاومت از ن
کنتل نسبت به بدنه میبایست بیش از  52مگااهم باشد.
ر
.
ولتاژ تغذیه را در دورس سوکت سنسور(سوکت از سنسور جدا) با استفاده از ولت مت برریس کنید سوکت واحد
ر
کنتل متصل و سوی چ باز باشد .مقدار مرجع :تقریبا  3ولت.
ر
در صورت عدم وجود مرجع  3ولت در دورس سوکت ،منبع ولتاژ واحد کنتل( 21ولت تغذیه و اتصال تغذیه
کنتل برریس شود و اگر درست باشند ،احتماال واحد ر
زمی) باید طبق نقشه سوکت واحد ر
ن
کنتل نیاز به تعمت
دارد.

سنسور دمای هوای ورودی)(Intake-air temperature sensor

تعیی یم کند و ولتاژی متناسب با تغیتات ی
ن
نایس از دما
سنسور دمای هوای ورودی ،دمای هوا در لوله مکش را
را به واحد ر
کنتل ارسال یم کند .با افزایش دما ،مقاومت کاهش یم یابد که باعث کاهش ولتاژ در سنسور یم شود.
یای شده و بر شکل گتی مخلوط سوخت و زاویه جرقه تأثت یم گذارد.
این سیگنال ها ارز ر
-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:
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بروز کد خطا(آالرم چراغ چک)  -چراغ چک ممکن است روشن شود  -یرسوع مشکالت عمویم  -کاهش قدرت
موتور  -افزایش مرصف سوخت.
-

-



دالیل بروز ایراد:
کش  -اتصال کوتاه سیم ی
اتصال کوتاه داخیل سنسور  -خرای در سیم ی
کش  -صدمه مکانیگ  -نوک سنسور
ر
کثیف است.

یای :
عیب ر

حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید .اتصاالت ر
الکتیگ سیم ی
کش سنسور ،سوکت و سنسور را از نظر اتصال
ی
ی
صحیح ،شکستگ و خوردیک برریس کنید.
ی
مقاومت داخیل سنسور رنج تعریف شدهای دارد(طبق مشخصات ن
فن سازنده).مقدار این مقاومت بستگ به دما
ِ
وقن هوا رسد است دارای امپدانس(مقاومت ر
الکتیگ) باال و ر
دارد  .ر
وقن هوا گرم است دارای امپدانس کم است.
ر
ر
ن
:
ِرنج تعریف شده بسته به سازنده دارد 13درجه سانن گراد مابی  1ایل  6کیلواهم ویا مثال  82درجه سانن گراد
ً
کش سنسور تا واحد ر
اهم(لطفا به مشخصات مرجع سازنده سنسور توجه کنید(.سیم ی
کنتل را برریس
تقریبا522
وهمچنی سوکت برریس شود.اهم ر
ن
ن
مت را
همچنی اتصال کوتاه به بدنه برای هر سیم
کنید .صحت اتصاالت و
پی سوکت واحد ر
بی سوکت سنسور دما و ن
ن
کنتل(سوکت جدا شده) وصل کنید .مقدار مرجع :مقاومت سیم
ر
تقریبا صفر اهم(شماره ن
پی و نقشه سوکت واحد کنتل مورد نیاز است).
پی مربوطه در سوکت واحد ر
مقدار مقاومت از ن
کنتل نسبت به بدنه میبایست بیش از  52مگااهم باشد .ولتاژ
ر
.
تغذیه را در دورس سوکت سنسور(سوکت از سنسور جدا باشد) با استفاده از ولت مت برریس کنید سوکت واحد
ر
کنتل متصل و سوی چ باز باشد .مقدار مرجع :تقریبا  3ولت.در صورت عدم وجود مرجع  3ولت در دورس
ر
ر
ن
سوکت ،منبع ولتاژ واحد کنتل( 21ولت تغذیه و اتصال تغذیه زمی) باید طبق نقشه سوکت واحد کنتل برریس
شود و اگر درست باشند ،احتماال واحد ر
کنتل نیاز به تعمت دارد.

ر
گاز(پتانسیومت )Throttle potentiometer
سنسور دریچه

پتانسیومت دریچه گاز زاویه باز شدن دریچه گاز را مشخص یم کند .این اطالعات به واحد ر
ر
کنتل ارسال یم شود و
ً
ر
به عنوان پارامتی برای محاسبه مقدار سوخت الزم استفاده یم شود ومستقیما روی شفت دریچه گاز نصب یم
شود.
ر
ن
منحن مشخصه خیط است .متناسب با زاویه باز شدن دریچه گاز،
پتانسیومت دریچه گاز یک فرستنده زاویه با
ولتاژی متناسب تولید میشود .هنگایم که دریچه گاز فعال یم شود ،روتور متصل به شفت دریچه گاز با کنتاکت
های لغزنده خود روی مستهای مقاومت یم لغزد و موقعیت دریچه گاز را به واحد ر
کنتل اطالع میدهد(مقدار
مقاومت به ولتاژ متناسب تبدیل یم شود).
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عالئم نقص در سنسور عبارتند از:
تکان و یا صدای ناهنجار موتور – کاهش شتاب موتور – تاخت در روشن شدن هنگام استارت  -افزایش مرصف
سوخت.

-



یای:
عیب ر

حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید .اتصاالت ر
الکتیگ سیم ی
کش سنسور ،سوکت و سنسور را از نظر اتصال
ی
ی
صحیح ،شکستگ و خوردیک برریس کنید.
ر
اهمت پایههای سنسور را اندازه گتی کنید .با تغیت زاویه مقدار مقاومت بدون
با مراجعه به نقشه سازنده ،توسط
وقفه یا پرش میبایست تغیت بکند.
پی مربوطه در سوکت واحد ر
مقدار مقاومت از ن
کنتل نسبت به بدنه میبایست بیش از  52مگااهم باشد.

سوزن انژکتور(سوخت پاش ) Fuel Injection nozzle

هدف از سوپاپ های تزریق ،تزریق دقیق مقدار سوخت محاسبه شده توسط واحد ر
کنتل در تمام حالت های
کار موتور است .برای اطمینان از َا ن
تمته) (atomizedشدن موثر سوخت و در ن
عی حال به حداقل رساندن
تلفات میعان ،باید فاصله و زاویه پاشش خاص موتور را رعایت کرد.
کنتل پالس های ر
الکتومغناطیش فعال یم شوند .واحد ر
دریچه های تزریق به صورت ر
الکتیگ را برای باز و بسته
ر
کردن دریچه های تزریق بر اساس داده های سنسور جریان در مورد وضعیت کار موتور محاسبه و کنتل یم کند.
آهتبای و راهنمای سوزن نازل و یک سوزن نازل با آرمیچر ن
بدنه دریچههای تزریق ،یک سیم پیچ ن
آهتبای را در
web: www.karatakvin.com – www.karatadbir.com
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کنتل ولتاژی را به سیم پیچ ن
خود جای داده است .هنگایم که واحد ر
آهتبا اعمال یم کند ،سوزن نازل از محل
دریچه خود باال یم رود و یک سوراخ پاشش دقیق را باز میکند .به محض کاهش ولتاژ ،یک ن
فت سوزن نازل را
دوباره روی محل استقرارش فشار یم دهد و سوراخ دوباره بسته یم شود.
ً
رسعت جریان ن
زمای که شت تزریق باز است دقیقا توسط سوراخ پاشش دقیق مشخص یم شود .به منظور تزریق
ر
ر
مقدار سوخت محاسبه شده برای حالت عملیای ،واحد کنتل زمان باز شدن شت تزریق را در مقایسه با
ن
تضمی یم کند که مقدار دقیق سوخت همیشه تزریق یم شود .طرایح محل
د ری(کمیت) محاسبه یم کند .این
َ
تضمی یم کند که سوخت به طور بهینه ا ن
ن
تمته یم شود.
استقرار سوزن سوراخ پاشش دقیق
-

-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:
یرسوع مشکالت عمویم موتور  -افزایش مرصف سوخت – کاهش قدرت موتور  -نوسان رسعت موتور در
ی
خرویح (هنگام تست آالیندیک(.
ر
سکون(دنده خالص)  -عملکرد ضعیف انتشار گازهای

آسیبهای احتمایل:
کوتاه شدن عمر موتور – از کار افتادن مبدل کاتالیست

-

یای:
عیب ر

-

خواندن و مقایسه ولتاژ و شکل موج با اسیلوسکوپ:

ن
همچنی
با استفاده از اندازه گتی و مقایسه پاشش سیلندرها توسط دستگاه تست انژکتور  H-Clear 9000و
خرویح اگزوز ،مقدار سوخت تزریق شده را یم توان بر اساس افت رسعت پاشش و
ر
اندازه گتی همزمان دود
مقادیر  HCو  COبرای هر سیلندر مقایسه کرد .در ر
بهتین حالت ،مقادیر برای همه سیلندرها یکسان خواهد
ن
بود .اگر انحرافات عمده ای ن
بی مقادیر وجود داشته باشد ،ممکن است سوخت کاف تزریق نشده باشد.
(مقدار سوخت نسوخته باال = مقادیر باالی  HCو( - (COسوخت نسوخته کم = مقادیر کم  HCو (CO
این حالت ممکن است معیوب بودن دریچه تزریق را نشان دهد.
سیگنال تزریق را یم توان با استفاده از اسیلوسکوپ به تصویر کشید .برای این منظور سیم پروب را به خط
ن
زمی مناسب وصل کنید .با روشن شدن موتور ،یم توان ولتاژ و مدت زمان
سیگنال و خط دیگر را به یک پایه
پالس (زمان باز شدن) را از الگوی سیگنال خواند  .هنگام باز کردن دریچه گاز ،مدت زمان پالس باید در مرحله
شتاب افزایش یابد و با رسعت ثابت موتور (حدود  5222دور در دقیقه) باید به مقدار بیکار یا کیم ر
کمت از آن
برگردد .نتایج تک تک سیلندرها را یم توان با یکدیگر مقایسه کرد و این ممکن است نشانه ای از خطاهای بالقوه
ارائه دهد ،به عنوان مثال :منبع ولتاژ ضعیف.

-

خواندن فشار ریل سوخت ،تست ر
ن
همچنی سیستم اگزوز:
نشن سوخت ورودی

ر
قطعای که ممکن است معیوب باشند
تست های مهم دیگر اندازه گتی فشار سوخت ،به منظور شناسای سایر
بتین ،ر
(پمپ ن ن
ر
خرویح از نظر نشن ،برای
ر
فیلت سوخت ،تنظیم کننده فشار) ،و برریس سیستم های ورودی و
ن
جلوگتی از نتایج نادرست اندازه گتی است .اگر سنسور دارای کانکتور  1پی باشد ،به احتمال زیاد سنسور
ن
تعیی کرد.
القای است .در این حالت یم توان مقاومت داخیل ،اتصال کوتاه بالقوه به بدنه و سیگنال را
برای انجام این کار ،اتصال سوکت را جدا کرده و مقاومت داخیل سنسور را برریس کنید .اگر مقدار مقاومت
داخیل  122تا  2222اهم باشد (بسته به مقدار مرجع سازنده) ،سنسور مشکیل ندارد .اگر مقدار صفر اهم باشد،
ر
بیشت در حد مگااهم قطع است .آزمایش اتصال کوتاه به بدنه با استفاده از اهم
اتصال کوتاه و در مورد مقادیر
ر
مت نسبت به پایه اتصال ن
زمی خودرو انجام یم شود .مقدار مقاومت باید به سمت ری نهایت باشد .آزمایش با
ن
استفاده از اسیلوسکوپ باید منجر به سیگنال سینویس با قدرت کاف شود .در مورد مولد هال ،فقط ولتاژ
سیگنال به صورت سیگنال موج مربیع و ولتاژ تغذیه باید آزمایش شود .این سنسور باید سیگنال موج مربیع را
بسته به رسعت موتور ایجاد کند .در این مرحله باید تکرار کنیم که استفاده از اهم ر
مت یم تواند مولد هال را از
ن
بی ربتد!.
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ی
خامویس موتور و بسته بودن سوی چ:
یای در زمان
عیب ر

سیمکش واحد ر
بی شتهای تزریق و واحد ر
ی
کنتل برای شناسای ن
کابلهای ن
پی مربوطه
کنتل را برریس کنید(نقشه
ر
.
مورد نیاز است) برای انجام این اندازهگتی ،سوکت واحد کنتل را بتون بکشید و کابلهای جداگانه اتصاالت
شت تزریق به واحد ر
کنتل را برریس کنید .مقدار مرجع :تقریبا صفر اهم.
ر
ن
اتصال کوتاه به بدنه در کابل بی شتهای تزریق و واحد کنتل را برریس کنید .با بتون کشیده شدن کانکتور واحد
کنتل ،کابلهای اتصاالت شت تزریق به واحد ر
ر
کنتل را نسبت به بدنه( ن
زمی) خودرو اندازه بگتید.
ر
کویلهای(سیم پیچ) شت تزریق را برریس کنید .برای انجام این کار ،اهم مت را ن
بی دو پایه وصل کنید(سیم پروب
و یک اتصال از بدنه خودرو) .مقدار مرجع :تقریبا  23اهم(به مشخصات سازنده توجه کنید).
سیم پیچ های شت تزریق را جهت اتصال کوتاه به بدنه برریس کنید .برای این منظور ،مقدار اهیم هر پایه را
ر
بیشت از  52مگااهم.
نسبت به بدنه شت برریس کنید .مقدار مرجع:

 پیشنهاد میشود تا از دستگاه تست انژکتور  6سیلندر هوشمند  H-Clean 9000محصول کاتل
استفاده نمائید.



سنسور پدال گاز)(Accelerator pedal sensor

وسایل نقلیه مدرن به تعداد روز ن
افزوی به قطعات ر
الکتونیگ مجهز یم شوند .با وجود ن
بعض دالئل دیگر ،علت
ن
قانوی است ،به عنوان مثال ،مواردی که بر کاهش آالینده ها و مرصف سوخت حاکم
اصیل رعایت مقررات
ی
هستند .قطعات ر
الکتونیگ ن
همچنی ر ر
نت به طور فزاینده ای برای افزایش ن
ن
احن رانندیک
ایمن فعال و غتفعال و
مورد استفاده قرار یم گتند .یگ از مهم ترین این قطعات ،سنسور پدال گاز است .هنگایم که صحبت از
کاربردهای خودرو یم شود ،یک حسگر غت تمایس) (Proximity sensorبر اساس یک اصل القای به طور
فزاینده ای مورد استفاده قرار یم گتد .این حسگر شامل یک استاتور (که شامل یک سیم پیچ تحریک ،سیم پیچ
های گتنده و یک واحد ارزیای ر
الکتونیگ است) و یک روتور (از یک یا چند حلقه رسانا بسته به شکل هندیس
ر
آن) تشکیل شده است .اعمال ولتاژ متناوب به سیم پیچ انتقال ،یک میدان مغناطیش ایجاد یم کند که ولتاژ را
ن
جریای ن
در سیم پیچ های گتنده القا یم کند.
نت در حلقه های رسانای روتور القا یم شود که به نوبه خود بر
میدان مغناطیش سیم پیچ های گتنده تأثت یم گذارد .دامنه ولتاژ بسته به موقعیت روتور نسبت به سیم پیچ
های گتنده در استاتور تولید یم شود .اینها در یک واحد ارزیای ر
الکتونیگ پردازش یم شوند و سپس به صورت
ر
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ر
ر
یای یم کند و عملیات فرمان را
ولتاژ جریان مستقیم به واحد کنتل منتقل یم شوند .واحد کنتل این یسیگنال را ارز ر
ادامه میدهد ،بعنوان مثال :محرک(موتور) دریچه گاز که در آن ویژیک های سیگنال ولتاژ به نحوه فشار دادن
ی
پدال گاز بستگ دارد.
-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:

-

دالیل بروز ایراد:

-

یای:
عیب ر

افزایش دور موتور – عدم پاسخ موتور به فشار روی پدال گاز  -واحد ر
کنتل خودرو به حالت " اصطالحا ،خانه
َ ی
نگ  " limp home modeتغیت ر
استاتژی میدهد  -چراغ هشدار موتور(چک) در پانل روشن یم شود.
ل
کنتل ر
کمبود ولتاژ منبع تغذیه – خرای ر
الکتونیگ در سنسور
ر

بازریس برصی سنسور پدال گاز برای برریس آسیب مکانیگ  -بازریس برصی اتصاالت و کابل های برق مربوطه
ی
مولن ر
دیدیک آنها – سیگنال سنسور را با اسیلوسکوپ و ر
مت برریس کنید.
برای اطمینان از نصب مناسب و آسیب

-



توصیه:

اندازه گتی ها باید توسط دو نفر انجام شود .کارهای مربوط به ر ن
گرفی سیگنال های روی سنسور ،انجام چرخه
های مختلف تست و انجام کارهای تشخیض روی اسیلوسکوپ برای یک فرد دشوار است و انجام این کار را
ن
طوالی یم کند.
بسیار

سنسور ناک یا کوبش)(Knock sensor

سنسور نضبه در قسمت بت ن
پتو ر
وی بلوک موتور قرار دارد و در اغلب موارد بر پایه ن
الکتیک میباشد .صدای
ر
ن
نضبه در تمام حالت های کار موتور بدقت کنتل میشود تا از آسیب موتور جلوگتی شود .سنسور ضبه به
ارتعاشات ساختاری از بلوک موتور گوش یم دهد و آنها را به سیگنالهای ولتاژ ر
الکتیگ تبدیل یم کند .سیگنالها
ر
ر
یای میشوند .سیگنال نضبه ایجاد شده به سیلندر مربوطه اختصاص داده یم شود .اگر
در واحد کنتل فیلت و ارز ر
ر
نضبه رخ دهد ،سیگنال احتاق برای سیلندر مربوطه در جهت "دیر یا تاخت" تنظیم یم شود و تا زمان رفع آن
ادامه میابد.
-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:
چراغ هشدار(چک) روشن یم شود  -کد خطا ذخته شده است  -کاهش قدرت موتور  -افزایش مرصف سوخت.

-

دالیل بروز ایراد:

ی
کش و یا اتصال کوتاه سیم ی
خرای در سیم ی
کش  -صدمه مکانیگ  -نصب نادرست – خوردهیک در بدنه.
ر
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یای:
عیب ر

اهمت برریس کنید .مقدار مرجع ر
ر
بی کانکتور سنسور و کانکتور واحد ر
سیمهای اتصال ن
کمت از یک
کنتل را با
ر
اهم(شماتیک سوکت واحد کنتل مورد نیاز است)

کویل جرقه یا سیمپیچ ر
احتاق)(Ignition coil

ً
اساسا شبیه به یک ترانسفورماتور است .وظیفه سیم پیچ ر
طرایح یک سیم پیچ ر
احتاق تهیه ولتاژ
احتاق معمویل
ر
ن
باال(با ولتاژ باطری) و آن است .اجزای اصیل آن هسته آهن ،سیم پیچ اولیه ،سیم پیچ ثانویه و اتصاالت الکتیگ
هستند.
هسته ن
آهن چند الیه وظیفه تقویت میدان مغناطیش را دارد .یک سیم پیچ ثانویه نازک در اطراف این هسته
آهن قرار داده شده است .جنس آن از سیم مش عایق شده با ضخامت حدود  2.2-2.23مییل ر
ن
مت است که و
تعداد در حدود  32222دور میباشد .سیم پیچ اولیه از سیم مش عایق با ضخامت حدود  2.9-2.6مییل متر
ساخته شده است و روی سیم پیچ ثانویه پیچیده یم شود .مقاومت اهیم سیم پیچ در قسمت اولیه حدود -2.1
 Ω 5.2و در سمت ثانویه حدود  12-3کیلو اهم است .نسبت سیم پیچ سیم پیچ اولیه به ثانویه  2:222است.
احتاق متفاوت باشد .در مورد سیم پیچ ر
فن ممکن است بسته به نحوه کاربرد کویل ر
ساختار ن
احتاق سیلندر
ر
ن
معمویل ،اتصاالت الکتیگ به عنوان ترمینال ( 23تامی ولتاژ) ،ترمینال ( 2قطع کننده تماس) و ترمینال 4
ن
تعیی یم شوند.
(اتصال ولتاژ باال)

-2هسته ن
آهن  -1ترکیب عایق  -5درزگت  -4سیم پیچ ثانویه
 -3سیم پیچ اولیه  -6ورق روکش  -7گته بست  -8محفظه
 -9تماس ن
فت ولتاژ باال  -22پوشش عایق  -22ماده عایق
خرویح ولتاژ باال
ر
-21

شکل موج سیستم جرقه ن
زی
تین ""Parade
در حالت تر ر

ثانویه(2kV/Div )2
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-

عالئم نقص در سنسور عبارتند از:

-

دالیل بروز ایراد:
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احتاق  -شتاب ضعیف یا کاهش قدرت  -واحد ر
احتاق ناقص یا عدم ر
موتور روشن نیم شود – اشکال ر
کنتل
موتور به حالت ” “Limp home modeتغیت یم کند  -چراغ هشدار(چک) موتور روشن یم شود کد خطا
ذخته یم شود

زمان شارژ سیم پیچ به دلیل کم بودن من بع ولتاژ افزایش یم یابد ،این امر یم تواند منجر به سایش یا اضافه بار در
کنتل ر
خرویح در واحد ر
کنتل ر
واحد ر
الکتونیگ شود .این یم تواند ی
نایس از سیم ی
کش معیوب یا
ر
احتاق یا مراحل
باتری ضعیف باشد.
ر
ی
ی
!
آسیب به کابل های احتاق نایس از حیوانات جونده  -معیوب بودن وارس پوشش سوپاپ و نشت روغن موتور،
در نتیجه یم تواند به عایق سوکت آسیب برساند .هر دوی این دالیل منجر به جرقه و در نتیجه سایش زودرس
یم شود.
وجود مقاومت اهیم در کنتاکهای سوکتها و سیم ی
ن
همچنی اغلب در
کش به دلیل نفوذ رطوبت در اولیه و ثانویه،
اثر شستشوی موتور یا نفوذ گرد و غبار ایجاد یم شود .این عوامل باعث فرسایش کنتاکتها و سیم ی
کش میشوند.
-

یای:
عیب ر

مت .بسته به سیستم جرقه ن
زی و طرایح کویل ر
آزمایش مقادیر مقاومت سیم پیچ ها با استفاده از اهم ر
احتاق،
مقادیر مرجع زیر اعمال یم شود .مشخصات سازنده را رعایت کنید:

سیستم جرقه نزی ترانزیستوری

)اولیه 2.3 :ایل  2.1اهم) ( -ثانویه 8.2 :ایل  29.2کیلو اهم)

احتاق ر
الکتونیگ با ر
سیستم جرقه نزی ر
کنتل شده

)اولیه 2.3 :ایل  2.1اهم) ( -ثانویه 8.2 :ایل  29.2کیلو اهم)

سیستم جرقه نزی کامال ر
الکتونیگ ،کویل جرقه نزی تک جرقه یا دو جرقه
)اولیه 2.5 :ایل  2.2اهم)

 منابع:

ثانویه 8.2 :تا  23.2کیلو اهم)

(سازنده سنسور و www.hella.com )..
(رسویس و تعمت خودرو) https://autorepairhelp.us
(سازنده سنسور و https://www.ovt.com )..
(سازنده سنسور و https://www.melexis.com )..

web: www.karatakvin.com – www.karatadbir.com

Instagram: Katel_diag
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