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 ی سبک و سنگی   هاخودرو مخصوص ( Multi Functionتستر چند منظوره)مولتر فانکشن    نام محصول: 
ییک    کاربرد:    موارد ی مقادیر الکتر  الجیک آناالیزر –فلش ایسیوها  –انواع سنسورها سازی شبیه –تست دسته سیم  –اندازه گت 

 تستر باطری و دینام خودرو –فانکشن ژنراتور  –اسیلوسکوپ خودرویی   
 

 :مقدمه
 انتخاب شما همسو با انتخاب استادکاران صنعت خودرو در کشورمان میباشد، از شما متشکریم. 

ن ( براساس نیازهای عمیل Multi Function مولتر فانکشنتستر چندمنظوره ) ن خودرو شامل مکانیسی  های تست متخّصصی 

کاران حرفه ن  استادکاران برق خودرو طرایح شده است. موتور، تعمت   ای موتور و همچنی 

ن کیفیت  ن کشورمان بوده و تضمی  اسیون و تولید این محصول حاصل تالش متخّصصی   گروه صنایع کاتلکلیه مراحل طرایح، کالیتر

 پشتوانه آن میباشد. 

 
  ریهای محصول: مشخّصات و

َ
  برت

-  
ی

 با منوی فاریس و صفحه کلید پیل کربنات                                 LCDدارای صفحه نمایشگر رنگ

-  
ی

 در مکانهای کم نور)دستگاههای متفرقه فاقد این مزیت هستند(  LCDسهولت دید صفحه نمایشگر رنگ

 امکان دید صفحه نمایش برای کاربر با زاویه دید دلخواه -

س)سوزن پروب مانند بعضن محصوالت متفرقه،  - به  متصلامکان تست سوکتها و اتصاالت در مکانهای سخت و دور از دستر

 دستگاه نیست( 

 قابلیت فلش ایسیو)ریست کردن( و بازگرداندن ایسیو به تنظیمات کارخانه -

 مجهزبه اسیلوسکوپ واقیع و نمایش آنالین سیگنالها در محدوده -

                          (Time/Div)با امکان تنظیم زمان و دامنه ولتاژ  خودروی           

 دارای سوکت تغذیه فندیک برای تستهای داخل اتاق خودرو -

نتر امکان  -  (** تکنولوژی انحصاری کاتل **)  H-SCANدستگاه توسط دیاگ پرتابل  بروز رسای  اینتر

ی ولتاژ در محدوده صفر ایل ولتاژ( جهت اندازه-مجهز به مدار محافظ)جریان -  ولت 53گت 

ی مقاومت اهیم سیم - صاالت اندازه گت 
ّ
 هوشمندشده با اعالن صویر بصورت  اکسیدها و ات

 (آنالینای)تست باطری خودرو با استفاده از تکنیک جریان لحظه -

 تست صحت کارکرد باطری خودرو بهنگام استارت و آزمون شارژ دینام هنگام کار خودرو -

 الجیک آ -
ی

( و برصی با نمایشگر رنگ    (LED)ناالیزر شنیداری)سیگنال صویر
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 سنسورهااطالعات فت ّ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نوع و مقادیر خروجی شبیه ساز نوع  سنسور

 (Rpm – 5000 Rpm 1000)موج مرتعی  ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط ظنعور دور موتور

 (Rpm – 5000 Rpm 1000)موج مرتعی  الکترومغناطیطظنعور اثر هال یا  ظنعور میل ظوپاپ

  ( 10km/h – 200km/h)   یپالط مرتع ظنعور اثر هال یا الکترومغناطیط ظنعور ظرعت

 (%100 - %0)ولت  5ولتاش معتقیم صفر الی  مقاومت الکتریکی ظنعور فشار هوای منیفولذ

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق مقاومت الکتریکی فشار ریل گازظنعور 

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق مقاومت الکتریکی فشار مخسن گازظنعور 

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق مقاومت الکتریکی هوا ورودی یظنعور دما

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق مقاومت الکتریکی ظنعور دمای آب

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق یکیمقاومت الکتر گاز لیر دمایظنعور 

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق یکیمقاومت الکتر پذال گاز ترقی

  (%100   - %0)  ولت  5 یصفر ال میولتاش معتق یکیمقاومت الکتر ظنعور دریچه گاز ترقی

  (%100   - %0)  ولت  1 یصفر ال متغیّرولتاش  ظرامیکی -ظنعور مرکة شیمیایی ظنعور اکعیصن

  (10km/h – 200km/h)   یمرتع پالط طیالکترومغناط  ایظنعور اثر هال  ظنعور چرخ ای تی اض
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 (Multi Function)مولتر فانکشن  راهنمای تستر چند منظوره

 دس ٌّگام استفادُ اص اّوتش ٍ  : اتتذا دستگاُ سا تِ تاطشی هتصل ًوائیذ تا دستگاُ سٍشي ٍ هٌَی اصلی ظاّش شَد. تَجِ

تتذا پشٍب سا ا سا اًجام دّیذ. تشای ایي هٌظَس یا تست اتصال تاصس)صَتی( چٌاًچِ دقت هَسد ًیاص تَد، ًخست کالیثشاسیَى

دادُ شذُ ٍ عول کالیثشُ  ثاًیِ ًوایش 3توذّت  Calibrateعثاست  سا تضًیذ.  کٌیذ. کلیذ  تِ اتصال هٌفی تاطشی هتصل 

 خاتوِ هیاتذ.  

 

  
 

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

 
 
 

 
 

 (SIG)     -  متغت ّ ی ثابت ویا ل میتواند ولتاژ سیگنال را اعالن میکند. سیگنا نشانهسفید نور 

 تنها زماین سیگنال  (12v-5v-3.3v)باشد. محدوده ولتاژهای خاص (یا متناوب )پالس               

 مقاومت اهیم نسبت به مرجعمحسوب میشوند که قابلیت جریان دیه نداشته باشند)                  

ّ )مثالداشته باشند(.                   
 موتور(: ورودی استپ )پالس – سنسور دمای آب(: خروجی ولتاژ مستقیم و متغت 

 (+12 V)    -  ولت باطری بدون مقاومت(21متصل به )مرجعولت  21 نشانهقرمز نور. 

 (+5 V)       -   ن   (.ECUولت بدون مقاومت، مثال: تغذیه از  3)متصل به مرجعولت  3 نشانهنور ستر

 (+3.3 V)   -  ولت بدون مقاومت( 5. 5 )متصل بهمرجعولت  5.5 نشانهنور بنفش. 

 (GND)       -   ن پروب به  اتصال نشانهنور آیر   .)منفن باطری(زمی 

 

  تست اتصال اهیم بازر(Buzzr): 
صفر وجود  نمایشگر اتصال کوتاه و مقادیر بیشتر از ،مقدار صفر به محل مورد نظر متصل نمائید.  سیم تستر را  -

،  مقاومت اهیم در مست  تست را اعالم میکند.  وجود ولتاژ اطمینان از عدم بعد از  جهت تست یک سیم یا مست 

و سیم پروب را به رس دیگر  یک رس سیم مورد آزمایش را به بدنه یا همان منفن باطری  یا سیگنال در محل تست،

 سیم متصل نمائید. 
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 تَاًذ ًشاًِ اُکسیذ تَدى یاسیوْا هیثایست هقذاس اّوی دس حذ یک اّن داشتِ تاشٌذ. هقادیش اّوی تیشتش هی تَجِ :

 جِشم گشفتي هحل کٌتاکت یا اتصاالت تاشذ.               

  :  ولتمتر
 پروب را به محل مورد نظر متصل نمائید. سیم  -

)بدنه(  - ن ی و نمایش داده میشود. اندازهدر این حالت مقدار ولتاژ مستقیم نسبت بزمی  ی بروش  گت  اندازه گت 

یتوسطم ی انجام میپذیرد. برای  گت   از اسیلوسکوپ استفاده نمایید.  متغت ّ مقادیر اندازه گت 

 

 

 

اص آسیة ٍ  ٍلت طشاحی شذُ است. لطفا جْت جلَگیشی 33ٍلتاط تا هقذاس حذاکثش ایي تستش جْت اًذاصُ گیشی : تَجِ

 خَدداسی ًواییذ.اختالل دس عولکشد تستش، اص اتصال ٍ تست ٍلتاطّای تاالتش ًظیش سیوْای کَیل 

 :اهمتر 

ی دقیق مقاومت اهیم یک قطعهجهت اندازه - سیم گت  ه بودن تستر اطمینان حاصل کنید. یا مست  در  کشی از کالیتر

ی مقاومت اهیم یک نقطه نسبت به )بدنه( کافیست سیم پروب را  صورت اندازه گت  ن به محل مورد نظر زمی 

بعد از اطمینان از یک سیم یا مست  مورد نظر باشد، تست اهیم چنانچه  متصل نموده و نتیجه را قرائت نمایید. 

عدم وجود ولتاژ یا سیگنال در محل تست، یک رس سیم مورد آزمایش را به اتصال بدنه یا همان منفن باطری و 

هم میباشند.  .دسیم پروب را به رس دیگر سیم متصل نمائی
ُ
 مقادیر نمایش داده شده برحسب ا

 

 

  

 

 
  :اسیلوسکوپ 

ات درحوزه ولتاژاسیلوسکوپ دستگاه  - بصورت نمودار میباشد. استفاده از  Time/Divزمان -قادر به نمایش تغیت 

یگ خودرو در عیباین وسیله  تیب تشخیص رفتار . بسیار مفید استیایر و تشخیص عملکرد قطعات الکتر با اینتر

ی سطح ولتاژ اندازهتشخیص و صحت عملکرد سنسورها امکانپذیر میباشد. ستون سمت چپ در نمایشگر،  گت 

 شده را بصورت برصی میرس میکند. 

ات  ،با استفاده از کلیدهای چپ و راست  - ن    Time/Div در حوزه زمانمحدوده تغیت   تنظیمقابل ثانیه  6ایل  2بی 

در بازه یک نمایش جزئیات  قادر به   (T = 1s)یک ثانیه زمانتنظیم سمت چپ با  تصویر در . برای مثال، است

ات مقادیر و  (T = 5s) ثانیه 3تنظیم زمان سمت راست با  تصویر در ثانیه هستیم.  ثانیه بصورت  3در بازه تغیت 

ی و آنالین اندازه  .شده استنمایش داده گت 
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ن با استفاده از   - ن  ،کلیدهای باال و پایی   ر میباشد. د تنظیمولت قابل  43ایل  0.6حداکتر مقدار ولتاژ قابل نمایش بی 

 ولت( متفاوت انتخاب شده است.  17.9و  9.4تصاویر زیر دو محدوده)حداکتر 

 

 

 

 ساز سنسور: شبیه 
 :کاربردها -

ل - هاعملگر  و  ها عملکرد سنسور صحت  -سنسورها  اتصاالت سیمکشی  تست  – (ECU)تشخیص ایراد واحد کنتر

  .اتورفانکشن ژنر دستگاه 

به محل مورد و از طریق پروب موج متناوب( تولید  –پالس –مقادیر)ولتاژ مستقیم  نظر،با انتخاب  سنسور مورد 

میبایست به جدول ارائه شده توسط کارخانه سازنده سازی شده شبیه. در مورد مقادیر اعمال میشود تست 

 نمایید. مراجعه 

یگ متغت ّ هستند)سنسور دما، سنسور پدال گاز، سنسور دمای ورودی و ...(  
سنسورهای  که دارای مقاومت الکتر

مقادیر اهیم مختلفن نشان میدهند. این مقادیر با عبور جریاین که از طرف ایسیو در سنسور جاری  هنگام کار،ب

( را قرائت و با فرمولهای Data و این ولتاژ)داده خامد. سپس ایسینتولید میکنبا آن میشود ولتاژی متناسب 

ساز ایجاد . وظیفه شبیهتبدیل میکند  (Information)اطالعات مربوطه به اعداد ارزشمند و قابل استفاده

جایگزین کردن آن در مست  امکان تغیت  و ایجاد حالتهای مختلف بصورت مجازی جهت ( و Dataولتاژ)داده خام 

سازی میبایست سوکت سنسور جدا و سیم پروب بسمت ایسیو میباشد. در زمان عملیات شبیه سوکت سنسور 

ن خرویحر بروی سوکت وصل شود)طبق نقشه دیاگرام سازنده(.   به پی 
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هتصل ًواییذ. سین خشٍجی سَکت سَکت سا اص سٌسَس جذا کشدُ ٍ سین پشٍب سا تِ ت هیثایست سًخ ،تَجِ: ٌّگام تست

 دس ایٌحالت هقادیش تَلیذ شذُ)ٍلتاط یا پالس( ًسثت تِ صهیي)تذًِ( خَدسٍ ظاّش خَاٌّذ شذ.

 :  تست پشت آمتر

 

 

 

 

 

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

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

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

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

 ایثاًیِ 3تصَرت چطوک سى تا فَاصل   LEDتست ًوایطگز  -

 
 ها)باطری و دینام(: تست 
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 ٍلت(0010الی  0010در هحذٍدُ)هقذاری تاطزی سالن هیثایست  ،حالت خاهَشدر : (تست تاطزی) -

 ًتیجِ تصَرت ای ٍ تا دقّت السم اًجام ٍ اًذاسُ گیزی تزٍش جزیاى لحظِداضتِ تاضذ1 

 1درصذ ًوایص دادُ هیطَد                   

 یص دادُ ضذُ عول ًواییذ1 ًَر تاال را رٍضي ًوَدُ ٍ استارت تشًیذ1اتِ عثارت ًو)تاطزی ٍ دیٌام(:  -

 ًتایج ًوایص دادُ هیطَد1 زی ٍ دیٌام تزرسی ٍثاًیِ ٍضعیت تاط 00تعذ اس 

 
 (کارخانه  بازگشت به تنظیماتریست کردن یا فلش ایسیو:) 

اغلة ایسیَّا تٌْگام کار هَتَر، اس طزیق سٌسَرّای هتصل تِ خَدرٍ، اطالعات ٍ پاراهتزّای هَرد استفادُ در  -

کارکزد هَتَر را اس حالت پیطفزض کارخاًِ خارج هیکٌٌذ1 عَاهل هختلفی در ایي تغییز سْین ّستٌذ1 فزسَدُ ضذى 

ات تاعث ایي هَضَع هیطًَذ1 در ایٌگًَِ هَارد اٍق اغلةدر سٌسَرّا، استفادُ اس سیستن دٍگاًِ سَخت ٍ 111 

کاتل تا سَکت جافٌذکی را  کزد هَتَر هختل هیطَد ٍ عول فلص یا ریسِت هیتَاًذ ایسیَ را تحالت اٍل تاسگزداًذ1رکا

 OBDIIسَکت  7تِ دستگاُ هتصل کزدُ ٍ هٌَی فلص ایسیَ را اًتخاب تکٌیذ1 طثق ضکل، پزٍب را تِ پیي ضوارُ 

 هتصل ًوَدُ ٍ هزاحل را تتزتیة اًجام تذّیذ1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هذتی کَتاُ  تعذ اص گزشت: رکش ایي ًکتِ ضشٍسیست، چٌاًچِ عاهل اختالل دس عولکشد هَتَس تشطشف ًشذُ تاشذ، تَجِ

 .فلش کشدى ّست()اگش حافظِ ایسیَیا هیکشٍ هعیَب تاشذ اهکاى اص کاس افتادى آى حیي ًیاص تِ تکشاس عول فلش خَاّذ تَد

 

  :) نتر )آپدیت اینتر  بروز رسای 
دستگاُ دیاگ پزتاتل 1 تا استفادُ اس (اًحصاری کاتل)افشار دستگاُ در ًظز گزفتِ ضذُ استایي گشیٌِ جْت ارتقاء ًزم -

H-SCAN  دستگاُ را ارتقاء داد1 جْت ارتقاء ًزم افشار هیثایست تِ دریافت هیتَاى تزاحتی آپذیتْای جذیذ را ٍ

آخزیي اخثار ٍ آپذیتْای هٌتطز ضذُ در سایت کاتل ٍ ایٌستاگزام هزاجعِ ٍ هزاحل السم را اًجام دّیذ1 در هٌَی 

 تٌذی جْت عولیات هذکَر ًوایص دادُ ضذُ است1تزٍسرساًی ًحَُ سین
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 موارد کاربردیو سنسورها  سازیشبیه تست و نحوه 

 

 

 

 

 

 سازی سنسورهاشبیه 

، نخست میبایست سوکت را از سنسور جدا نمایید. سپس طبق نقشه سازنده، سیم پروب سنسورها سازی شبیهجهت 

ن خرویحر بروی سوکت متصل نمایید.  ل  را به پی  ادفدر این راهنما عبارت واحد کنتر  میباشد.  ECU ایسیو متر

پارامتر مورد نظر را ان با دستگاه دیاگ سازی و سنسور مربوطه، مقادیر دلخواه را تولید و همزمبا انتخاب منوی شبیه

 بخوانید. 

 

(   کاتل توصیه میشود تا از دیاگ پرتابلSCAN-H  استفاده بکنیدو مقایسه  مقادیرجهت خواندن) 

 

ل از لحاظ اکسید شدن و جرم  گرفتهچنانچه نتیجه مقایسه صحیح نباشد میبایست سوکتهای سنسور و واحد کنتر
ی

یک

در صورت امکان برریس شود. در صورت برطرف نشدن اشکال،  آنها  قطیعیا و سیمهای ارتباط محل پینها، اتصال کوتاه 

ل  از صحت آن مطلع شوید)برای این تست وجود نقشه دیاگرام فنن سیم کشی خودرو با تعویض موقت واحد کنتر

وریست  (.ضن
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 سنسور دور موتور(Crankshaft Sensor) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ی رسعت و موقعیت میل لنگ استاین وظیفه  در نزدیگ چرخ دنده فالیویل  . اغلب موارد سنسورها اندازه گت 

وریسنسور  این قبل از آزمایش میباشند.  هال مولدو ی  سنسور القا انواع آن،  .دننصب یم شو  از است که  ض 

 .آگاه شویمسنسور  نوع

 عالئم نقص در سنسور :  -

 )آالرم چراغ چک(کد خطابروز   - موتور روشن نشدن - موتور در کارکرد  اشکال

 :بروز ایراددالیل  -

های تجمع ُبراده  -ایراد در دنده فالیول  –اتصال کوتاه در سیم کشی  -قطع شدن سیمها  –اتصال کوتاه داخیل 

 فلز بروی سنسور

 :یایر عیب -

یگ سیم کشی سنسور، کانکتور و  .بخوانیدبا دستگاه دیاگ حافظه خطا را  ن اتصاالت الکتر سنسور را از نظر نت 

 برریس کنید
ی

 و خوردیک
ی

 .برریس شودسنسور کثیف شدن و آسیب دیدن  .اتصال صحیح، شکستگ

. قبل از نباشید قادر به تشخیص نوع سنسور  و شاید  برریس مستقیم سنسور میل لنگ یم تواند دشوار باشد

ن این  مولد القای  است یا  از نوعبرریس، باید مشخص شود که سنسور  هال. همیشه نیم توان از نظر ظاهری بی 

ن  روی کانکتور وجود داشته باشد، نیم توان اظهارات دقیفر در مورد نوع مربوطه دو تمایز قائل شد. اگر سه پی 

ی یم کندرو خودبیان کرد. مشخصات موجود در کاتالوگ قطعات یدیک   .در اینجا کمک بیشتر

به طور قطیع مشخص نشده باشد، نباید از اهم متر برای آزمایش ها استفاده کرد. ولتاژ  سنسور اگر نوع 

ی مورد استفاده برای تست مقاومت یم تواند  د مولد دستگاه اندازه گت   !هال را از بی   بتی

 

ن باشد، به احتمال  1اگر سنسور دارای کانکتور  زیاد یک سنسور القای  است. در این حالت میتوان مقاومت پی 

ن و  بدنهبه  داخیل سنسور را نسبتاتصال کوتاه  و  داخیل را  سوکتکرد. برای انجام این کار،   مشخصسیگنال پی 

اهم باشد )بسته به  2222تا  122جدا کرده و مقاومت داخیل سنسور را برریس کنید. اگر مقدار مقاومت داخیل 

 سازنده( سنسور مشکیل ندارد.  رجعمقدار م

آزمایش  .میباشدنشانه قطیع در سنسور بود حد مگااهم در  اگر اتصال کوتاه و  نشانهم باشد اه اگر مقدار صفر 

ن خودرو انجام یم شود. مقدار مقاومت باید نسبت باهم متر از پایه اتصال پروب اتصال کوتاه با استفاده از  زمی 

آزمایش با استفاده از  این تست بعد از جدا کردن سوکت از سنسور انجام میشود.  به سمت یر نهایت باشد. 

 شود. نمایش اسیلوسکوپ باید منجر به 
ن
هال، فقط ولتاژ سیگنال  مولد در مورد  سیگنال سینویس با قدرت کاف

 .ور ایجاد کندموت موج مربیع را بسته به رسعتباید  مولد هال صورت موج مربیع و ولتاژ تغذیه آزمایش شود.  به
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  بادامکسنسور میل(Camshaft Sensor) 

 

 

 

ن موقعیت دقیق درایو میل لنگ است یکار هموظیفه سنسور میل بادامک  از  .با سنسور میل لنگ برای تعیی 

ن سیلندر چه زماین در نقطه هر دو طریق ترکیب سیگنال  ل موتور متوجه یم شود که اولی 
 مرگسنسور، واحد کنتر

 .باالی  قرار دارد

وع تزریق در یط تزریق متوایل -2، این اطالعات برای سه هدف مورد نیاز است  سیگنال تحریک شت   -1  رسی
ر
 برف

ل  -5 جهت سیستم تزریق پمپ  .سیلندردر  )ناک(کوبشنازل و  کنتر

چرخش  .یم کندیک چرخ دنده حلقه روی میل بادامک را اسکن  .سنسور میل بادامک طبق اصل هال کار یم کند

ل منتقل و  .چرخ دنده حلقه، ولتاژ هال آی یس هال را در رس سنسور تغیت  یم دهد این تغیت  ولتاژ به واحد کنتر

 از ایجاد شود. در آنجا ارزیایر یم شود تا داده های مورد نی

 عالئم نقص در سنسور عبارتند از:  -

ل وارد یک برنامه اضطراری یم شود. واح -)آالرم چراغ چک( کد خطابروز   -بروز ایراد در خودرو   د کنتر

 :دالیل بروز ایراد -

ن میل بادامک –صدمه مکانیگ به موتور  ل.  -شکسیر  اتصال کوتاه داخیل و قطع ارتباط با واحد کنتر

 :یایر عیب -

یگ سیم کشی سنسور، کانکتور و سنسور را از نظر اتصال  حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید. اتصاالت الکتر

 برریس کنید
ی

 و خوردیک
ی

 .صحیح، شکستگ

ولتاژ تغذیه و سیگنال خرویحر سنسور را براساس اطالعات سازنده برریس کنید. آزمایش اتصال کوتاه بدنه به 

ن خودرو انجام یم شود. مقدار مقاومت باید به سمت یر نهایت   از پایه اتصال به زمی 
قاب با استفاده از اهم متر

آزمایش با استفاده از اسیلوسکوپ باید منجر  ا کردن سوکت از سنسور انجام میشود. باشد. این تست بعد از جد

 شود. 
ن
 به سیگنال موج مربیع با قدرت کاف

 است. نصب شده درست  ت  است و درزگ حیصح میل بادامکتا سنسور که فاصله   د یحاصل کن نانیاطم

 

  خنک کننده مایعسنسور دمای(Coolant temperature sensor) 

 

 

 

 

-سنسور دمای مایع خنک کننده توسط سیستم مدیریت سوخت برای تشخیص دمای کارکرد موتور استفاده یم

ایط عملیایر تطبیق یم ل زمان تزریق و زاویه آتش را با رسی  .دهدشود. بسته به اطالعات سنسور، واحد کنتر
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یب دمای  منفن منویع مقاو  ،یک سنسور دما  این بدان است.   (Negative Temperature Coefficient)ت با ضن

 .کاهش یم یابدآن  معنن است که با افزایش دما مقاومت داخیل 

 عالئم نقص در سنسور عبارتند از:  -

تاخت  در روشن شدن هنگام  –افزایش مرصف سوخت   -( دنده خالصافزایش دورموتور در حالت سکون)

 استارت. 

ل  CO خرویحر از طریق افزایش مقادیرعالوه بر این، ممکن است مشکالیر در چرخه آزمایش گاز  یا وقفه در کنتر

ه  ممکن است در  د. خطاهای زیرالمبدا رخ ده ل ذخت 
 گردد: حافظه خطای واحد کنتر

ات  - مثبت در سیم کشی تغذیه خطا یا خرایر  -در سیم کشی یا اتصال کوتاه در سنسور بدنه اتصال کوتاه به  تغیت 

قابل قبول در سیگنال  موتور به حداقل دمای مایع خنک کننده نیم  -خرویحر سنسور)پرش سیگنال( غت 

 )ممکن است ترموستات مایع خنک کننده معیوب باشد(. رسد

 یایر : عیب -

یگ سیم کشی سنسور، سوکت و سنسور را از نظر اتصال حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید.  اتصاالت الکتر

 برریس کنید
ی

 و خوردیک
ی

 .صحیح، شکستگ

 به دما  ای دارد)طبق مشخصات فنن سازنده(.مقدار اینمقاومت داخیل سنسور ِرنج تعریف شده
ی

مقاومت بستگ

یگ( باال و وقنر مو  .دارد تور گرم است دارای امپدانس کم وقنر موتور رسد است دارای امپدانس)مقاومت الکتر

 است. 

ن  رجه ساننر گراد د13ته به سازنده دارد: بسِرنج تعریف شده  درجه ساننر گراد  82 مثال یا و  کیلواهم   6ایل  1مابی 

 به مشخصات مرجع ویژه )هما 522تقریبا
ً
ل را برریس  سنسور تا سیم کشی  ).توجه کنیدسنسور لطفا واحد کنتر

ن و  کنید. صحت اتصاالت  ن سوکت برای هر سیم  بدنهاتصال کوتاه به همچنی  اهم متر را .شودبرریس وهمچنی 

ن سوکت سنسور  ل)سوکت جدا شده( وصل کنیدبی  ن سوکت واحد کنتر مقدار مرجع: مقاومت سیم  .دما و پی 

ل مورد نیاز است(.  ن و نقشه سوکت واحد کنتر   تقریبا صفر اهم)شماره پی 

ل نسبت به بدنه میبایست بیش از  ن مربوطه در سوکت واحد کنتر  مگااهم باشد.  52مقدار مقاومت از پی 

سنسور)سوکت از سنسور جدا( با استفاده از ولت متر برریس کنید. سوکت واحد  ولتاژ تغذیه را در دورس سوکت 

ل متصل و سوی    چ باز باشد  ولت.  3مقدار مرجع: تقریبا  .کنتر

ل) 3در صورت عدم وجود مرجع  ولت تغذیه و اتصال تغذیه  21ولت در دورس سوکت، منبع ولتاژ واحد کنتر

ل برریس  ( باید طبق نقشه سوکت واحد کنتر ن ل نیاز به تعمت  زمی 
شود و اگر درست باشند، احتماال واحد کنتر

 .دارد

 

 سنسور دمای هوای ورودی(Intake-air temperature sensor) 

 
 
 
 
 

ات نایسی از دما هوا در دمای  ،سنسور دمای هوای ورودی ن یم کند و ولتاژی متناسب با  تغیت  لوله مکش را تعیی 

ل ارسال یم کند.  با افزایش دما، مقاومت کاهش یم یابد که باعث کاهش ولتاژ در سنسور یم شود.  را به واحد کنتر

ی مخلوط ا  .و زاویه جرقه تأثت  یم گذاردسوخت ین سیگنال ها ارزیایر شده و بر شکل گت 

 عالئم نقص در سنسور عبارتند از:  -
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وع مشکالت  -چراغ چک ممکن است روشن شود  -)آالرم چراغ چک( کد خطابروز   کاهش قدرت   -عمویم رسی

 افزایش مرصف سوخت.  -موتور 

 دالیل بروز ایراد:  -

نوک سنسور    - صدمه مکانیگ -اتصال کوتاه سیم کشی  -خرایر در سیم کشی  -اتصال کوتاه داخیل سنسور 

 کثیف است. 

 یایر : عیب -

یگ سیم کشی سنسور، سوکت و سنسو  ر را از نظر اتصال حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید. اتصاالت الکتر

 برریس کنید
ی

 و خوردیک
ی

 .صحیح، شکستگ
 به دما  ای دارد)طبق مشخصات فنن سازنده(.مقدار اینمقاومت داخیل سنسور ِرنج تعریف شده

ی
مقاومت بستگ

یگ( باال و وقنر هوا گرم است دارای امپدانس کم است.  .دارد  وقنر هوا رسد است دارای امپدانس)مقاومت الکتر

ن 13ِرنج تعریف شده بسته به سازنده دارد:  درجه ساننر گراد  82ویا مثال  کیلواهم   6ایل  1درجه ساننر گراد مابی 

 به مشخصات مرجع  522تقریبا
ً
ل را برریس  ).سنسور توجه کنید سازندهاهم)لطفا سیم کشی سنسور تا واحد کنتر

ن اتصال کوتاه به بدنه برای هر  ن سوکت برریس کنید. صحت اتصاالت و همچنی  شود.اهم متر را سیم وهمچنی 

ل)سوکت جدا شده( وصل کنید ن سوکت واحد کنتر ن سوکت سنسور دما و پی  مقدار مرجع: مقاومت سیم  .بی 

ل مورد نیاز است(.  ن و نقشه سوکت واحد کنتر  تقریبا صفر اهم)شماره پی 

ل نسبت به بدنه میبایست ن مربوطه در سوکت واحد کنتر ولتاژ  مگااهم باشد.  52بیش از  مقدار مقاومت از پی 

( با استفاده از ولت متر برریس کنید. سوکت واحد  باشد تغذیه را در دورس سوکت سنسور)سوکت از سنسور جدا 

ل متصل و سوی    چ باز باشد ولت در دورس  3ولت.در صورت عدم وجود مرجع  3مقدار مرجع: تقریبا  .کنتر

ل) ل برریس ولت تغذیه  21سوکت، منبع ولتاژ واحد کنتر ( باید طبق نقشه سوکت واحد کنتر ن و اتصال تغذیه زمی 

ل نیاز به تعمت  دارد
 .شود و اگر درست باشند، احتماال واحد کنتر

 

  پتانسیومتر(سنسور دریچه گازThrottle potentiometer ) 

 

 

 

 

ل ارسال یم شود و   این اطالعات به واحد د. یم کن مشخصپتانسیومتر دریچه گاز زاویه باز شدن دریچه گاز را  کنتر

ی برای محاسب  روی شفت دریچه گاز نصب یم ه مقدار سوخت الزم استفاده یم شود ومبه عنوان پارامتر
ً
ستقیما

 .شود

 ،زاویه باز شدن دریچه گاز متناسب با پتانسیومتر دریچه گاز یک فرستنده زاویه با منحنن مشخصه خیط است. 

. هنگایم که دریچه گاز فعال یم شود، روتور متصل به شفت دریچه گاز با کنتاکت تولید میشود متناسب  یولتاژ 

های مقاومت یم لغزد و موقعیت دریچه گاز را به  ل اطالع میدهد)مقدار های لغزنده خود روی مست  واحد کنتر

 .تبدیل یم شود(متناسب ولتاژ مقاومت به 
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 عالئم نقص در سنسور عبارتند از:  -

افزایش مرصف  -تاخت  در روشن شدن هنگام استارت  –کاهش شتاب موتور   –تکان و یا صدای ناهنجار موتور 

 سوخت. 

 

: عیب -  یایر

یگ سیم کشی سنسور، سوکت و سنسور را از نظر اتصال  حافظه خطا را با دستگاه دیاگ بخوانید. اتصاالت الکتر

 برریس کنید
ی

 و خوردیک
ی

 .صحیح، شکستگ
ی کنید. بنقشه سازنده، توسط اهمتر پایهبا مراجعه به  ا تغیت  زاویه مقدار مقاومت بدون های سنسور را اندازه گت 

 وقفه یا پرش میبایست تغیت  بکند. 

ل نسبت به بدنه میبایست بیش از  ن مربوطه در سوکت واحد کنتر  مگااهم باشد.  52مقدار مقاومت از پی 

 

  سوخت پاش(سوزن انژکتور Fuel Injection nozzle) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل در تمام حالت های   هدف از  سوپاپ های تزریق، تزریق دقیق مقدار سوخت محاسبه شده توسط واحد کنتر

ه ن تمت 
َ
ن حال به حداقل رساندن  (atomized)کار موتور است. برای اطمینان از ا شدن موثر سوخت و در عی 

 .تلفات میعان، باید فاصله و زاویه پاشش خاص موتور را رعایت کرد

یگ را برای باز و بسته   ل پالس های الکتر ومغناطیش فعال یم شوند. واحد کنتر دریچه های تزریق به صورت الکتر

ل یم کند. کردن دریچه های تزریق بر اساس داده های سنسور جریان  در مورد وضعیت کار موتور محاسبه و کنتر

بای  را در  بدنه دریچه
بای  و راهنمای سوزن نازل و یک سوزن نازل با آرمیچر آهتن

های تزریق، یک سیم پیچ آهتن
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با اعمال یم کند، سوزن نازل از محل  ل ولتاژی را به سیم پیچ آهتن خود جای داده است. هنگایم که واحد کنتر

. به محض کاهش ولتاژ، یک فتن سوزن نازل را را باز میکند  یقدق ششاپباال یم رود و یک سوراخ  دریچه خود 

 .فشار یم دهد و سوراخ دوباره بسته یم شود محل استقرارشدوباره روی 

 توسط سوراخ پاشش دقیق مشخص یم شود. به منظور تزریق 
ً
 که شت  تزریق باز است دقیقا

رسعت جریان زماین

ل زمان باز شدن شت  تزریق را در مقایسه با مقدار سوخت 
، واحد کنتر محاسبه شده برای حالت عملیایر

ن یم کند که مقدار دقیق سوخت همیشه تزریق یم شود. طرایح محل  )کمیت(یر د   محاسبه یم کند. این تضمی 

ه یم شود ن تمت 
َ
ن یم کند که سوخت به طور بهینه ا  .استقرار سوزن سوراخ پاشش دقیق تضمی 

 نقص در سنسور عبارتند از:  عالئم -

وع مشکالت عمویم موتور  نوسان رسعت موتور در  -کاهش قدرت موتور   –افزایش مرصف سوخت  -رسی

  هنگامعملکرد ضعیف انتشار گازهای خرویحر ) -سکون)دنده خالص( 
ی

 .)تست آالیندیک

 :آسیبهای احتمایل -

 از کار افتادن مبدل کاتالیست –کوتاه شدن عمر موتور 

 :یایر عیب -

ی  ن  و Clear 9000-H دستگاه تست انژکتور ها توسط سیلندر پاشش مقایسه و با استفاده از اندازه گت  همچنی 

ی همزمان  و  پاشش اگزوز، مقدار سوخت تزریق شده را یم توان بر اساس افت رسعتدود خرویحر اندازه گت 

ین حالت، مقادیر  .برای هر سیلندر مقایسه کرد CO و HC مقادیر برای همه سیلندرها یکسان خواهد در بهتر

 تزریق نشده باشد .بود
ن
ن مقادیر وجود داشته باشد، ممکن است سوخت کاف  .اگر انحرافات عمده ای بی 

  CO) و HC سوخت نسوخته کم = مقادیر کم) -CO) و HC = مقادیر باالیباال سوخت نسوخته مقدار )

 .دهدرا نشان لت ممکن است معیوب بودن دریچه تزریق این حا

 خواندن و مقایسه ولتاژ و شکل موج با اسیلوسکوپ:  -

برای این منظور سیم پروب را به خط  .سیگنال تزریق را یم توان با استفاده از اسیلوسکوپ به تصویر کشید

ن مناسب وصل کنید با روشن شدن موتور، یم توان ولتاژ و مدت زمان  .سیگنال و خط دیگر را به یک پایه زمی 

هنگام باز کردن دریچه گاز، مدت زمان پالس باید در مرحله  .ز شدن( را از الگوی سیگنال خواندپالس )زمان با

دور در دقیقه( باید به مقدار بیکار یا کیم کمتر از آن  5222شتاب افزایش یابد و با رسعت ثابت موتور )حدود 

مکن است نشانه ای از خطاهای بالقوه را یم توان با یکدیگر مقایسه کرد و این متک تک سیلندرها نتایج  .برگردد

 .منبع ولتاژ ضعیف: ارائه دهد، به عنوان مثال

ن سیستم اگزوز:  -  خواندن فشار ریل سوخت، تست نشنر سوخت ورودی همچنی 

ی فشار سوخت، به منظور شناسای  سایر قطعایر که ممکن است معیوب باشند  تست های مهم دیگر اندازه گت 

ین، فیلتر سوخت،  ن ، برای )پمپ بتن تنظیم کننده فشار(، و برریس سیستم های ورودی و خرویحر از نظر نشنر

ی است. اگر سنسور دارای کانکتور  ی از نتایج نادرست اندازه گت  ن باشد، به احتمال زیاد سنسور  1جلوگت  پی 

ن کردو سیگنال را بدنه القای  است. در این حالت یم توان مقاومت داخیل، اتصال کوتاه بالقوه به   .تعیی 

برای انجام این کار، اتصال سوکت را جدا کرده و مقاومت داخیل سنسور را برریس کنید. اگر مقدار مقاومت 

اهم باشد )بسته به مقدار مرجع سازنده(، سنسور مشکیل ندارد. اگر مقدار صفر اهم باشد،  2222تا  122داخیل 

با استفاده از اهم  بدنهع است. آزمایش اتصال کوتاه به در حد مگااهم قط اتصال کوتاه و در مورد مقادیر بیشتر 

ن خودرو انجام یم شود. مقدار مقاومت باید به سمت یر نهایت باشد. آزمایش با  نسبت بهمتر  پایه اتصال زمی 

 شود. در مورد 
ن
هال، فقط ولتاژ  مولد استفاده از اسیلوسکوپ باید منجر به سیگنال سینویس با قدرت کاف

سیگنال موج مربیع را سنسور باید رت سیگنال موج مربیع و ولتاژ تغذیه باید آزمایش شود. این سیگنال به صو 

هال را از  مولد بسته به رسعت موتور ایجاد کند. در این مرحله باید تکرار کنیم که استفاده از اهم متر یم تواند 

ن بتر   د!. بی 
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 یایر در زمان خامویسی موتور و بسته بودن سوی    چ: عیب -

ل  ل را برریس کنید)نقشه سیمکشی واحد کنتر های تزریق و واحد کنتر ن شت  ن برای کابلهای بی  مربوطه شناسای  پی 

ون بکشید و کابل مورد نیاز است(. برای انجام این اندازه ل را بت 
ی، سوکت واحد کنتر های جداگانه اتصاالت  گت 

ل را برریس کنید. مقدار مرجع:   .تقریبا صفر اهمشت  تزریق به واحد کنتر
ل را برریس کنی های تزریق و واحد کنتر ن شت  ون کشیده شدن کانکتور واحد  د. اتصال کوتاه به بدنه در کابل بی  با بت 

ل، کابل ل را  کنتر ن نسبت به بدنه)های اتصاالت شت  تزریق به واحد کنتر ید (زمی   .خودرو اندازه بگت 

ن دو پایه وصل کنید)سیم پروب ب .های)سیم پیچ( شت  تزریق را برریس کنیدکویل  را بی 
رای انجام این کار، اهم متر

 اهم)به مشخصات سازنده توجه کنید(.  23مقدار مرجع: تقریبا  .و یک اتصال از بدنه خودرو(

برای این منظور، مقدار اهیم هر پایه را  .سیم پیچ های شت  تزریق را جهت اتصال کوتاه به بدنه برریس کنید

 مگااهم.  52مقدار مرجع: بیشتر از  .شت  برریس کنیدنسبت به بدنه 

  هوشمندسیلندر  6 دستگاه تست انژکتورپیشنهاد میشود تا از Clean 9000-H  کاتلمحصول 

 استفاده نمائید. 

 

 ال گازسنسور پد(Accelerator pedal sensor) 

 

 

 

 

 

 

 

ونیگ  علت ، دیگر  مجهز یم شوند. با وجود بعضن دالئلوسایل نقلیه مدرن به تعداد روزافزوین به قطعات الکتر

مواردی که بر کاهش آالینده ها و مرصف سوخت حاکم ، مقررات قانوین است، به عنوان مثال اصیل رعایت

 
ی

ن راحنر رانندیک فعال و همچنی  ن به طور فزاینده ای برای افزایش ایمنن فعال و غت  ونیگ نت 
هستند. قطعات الکتر

ند. یگ از مهم ترین   مورد استفاده قرار یم هنگایم که صحبت از   .قطعات، سنسور پدال گاز استاین گت 

بر اساس یک اصل القای  به طور  (Proximity sensor)کاربردهای خودرو یم شود، یک حسگر غت  تمایس

د. این حسگر شامل یک استاتور )که شامل یک سیم پیچ تحریک، سیم  پیچ فزاینده ای مورد استفاده قرار یم گت 

ونیگ است( و یک روتور )از یک یا چند حلقه رسانا  نده و یک واحد ارزیایر الکتر بسته به شکل هندیس  های گت 

یک میدان مغناطیش ایجاد یم کند که ولتاژ را  ،اعمال ولتاژ متناوب به سیم پیچ انتقالت. ( تشکیل شده اسآن

ن در حلقه  نت 
نده القا یم کند. جریاین های رسانای روتور القا یم شود که به نوبه خود بر  در سیم پیچ های گت 

نده تأثت  یم گذارد. دامنه ولتاژ بسته به موقعیت روتور نسبت به سیم پیچ  میدان مغناطیش سیم پیچ های گت 

ونیگ پردازش یم شوند و سپس به صورت  نده در استاتور تولید یم شود. اینها در یک واحد ارزیایر الکتر های گت 
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ل منتقل یم شوند. ولتاژ جر  ل یان مستقیم به واحد کنتر عملیات فرمان را این سیگنال را ارزیایر یم کند و واحد کنتر

 های سیگنال ولتاژ به نحوه فشار دادن  دریچه گاز که در آن )موتور(محرک :وان مثالد، بعندهمی ادامه
ی

ویژیک

 دارد
ی

 .پدال گاز بستگ

 عالئم نقص در سنسور عبارتند از:  -

ل خودرو   - عدم پاسخ موتور به فشار روی پدال گاز –افزایش دور موتور  حالت " اصطالحا، خانه  به واحد کنتر

 
ی

نگ
َ
اتژی میدهد  limp home mode ل  .روشن یم شود پانلدر  )چک(چراغ هشدار موتور -" تغیت  استر

 دالیل بروز ایراد:  -

ونیگ در سنسور –کمبود ولتاژ منبع تغذیه  ل الکتر  خرایر کنتر

: عیب -  یایر

رصی اتصاالت و کابل های برق مربوطه بازریس ب   -رصی سنسور پدال گاز برای برریس آسیب مکانیگ بازریس ب  

 آنها 
ی

 سیگنال سنسور را با اسیلوسکوپ و مولنر متر برریس کنید.  –برای اطمینان از نصب مناسب و آسیب دیدیک

 توصیه:  -
ی ها باید توسط دو نفر انجام شوداندازه   ن سیگنال های روی سنسور، انجام چرخه  .گت  کارهای مربوط به گرفیر

های مختلف تست و انجام کارهای تشخیض روی اسیلوسکوپ برای یک فرد دشوار است و انجام این کار را 

 .بسیار طوالین یم کند

 

 سنسور ناک یا کوبش(Knock sensor) 

 

 

 

 

 

به در  وین بلوک موتور قرار دارد  سنسور ضن یک میباشدبر پایه ر اغلب موارد دو  قسمت بت  و الکتر ن صدای  .پت 

به در تمام حالت های کار موتور  ل میشود ضن ی شود بدقت کنتر به به  .تا از آسیب موتور جلوگت  سنسور ضن

یگارتعاشات ساختاری از بلوک موتور گوش یم دهد و آنها را به سیگنال ها  تبدیل یم کند. سیگنالهای ولتاژ الکتر

 و ارزیایر میشون
ل فیلتر به د. در واحد کنتر اگر  .به سیلندر مربوطه اختصاص داده یم شودایجاد شده سیگنال ضن

اق برای سیلندر مربوطه در جهت "دیر  به رخ دهد، سیگنال احتر و تا زمان رفع آن " تنظیم یم شود یا تاخت   ضن

 ادامه میابد. 

 

 سنسور عبارتند از: عالئم نقص در  -

ه شده است   -چراغ هشدار)چک( روشن یم شود   افزایش مرصف سوخت.  -کاهش قدرت موتور   -کد خطا ذخت 

 دالیل بروز ایراد:  -

 هخورد –نصب نادرست  -صدمه مکانیگ  -خرایر در سیم کشی و یا اتصال کوتاه سیم کشی 
ی

 .در بدنه یک
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: عیب -  یایر

ل سیمهای اتصال  ن کانکتور سنسور و کانکتور واحد کنتر . مقدار مرجع کمتر از یک د کنی  با اهمتر برریسرا بی 

ل  شماتیک)اهم  است(مورد نیاز سوکت واحد کنتر

 

 اقکویل جرقه یا سیم  (Ignition coil)پیچ احتر

اق   شبیه به یک ترانسفورماتور است. وظیفه سیم پیچ احتر
ً
اق معمویل اساسا تهیه ولتاژ طرایح یک سیم پیچ احتر

، سیم پیچ اولیه، سیم پیچ اجزای اصیل آناست. باال)با ولتاژ باطری( و آن  یگ  هسته آهنن ثانویه و اتصاالت الکتر

 هستند. 

ش را دارد. یک سیم پیچ ثانویه نازک در اطراف این هسته هسته آهنن چند الیه وظیفه تقویت میدان مغناطی

و مییل متر است که  2.2-2.23سیم مش عایق شده با ضخامت حدود جنس آن از آهنن قرار داده شده است. 

مییل متر  2.9-2.6با ضخامت حدود  عایق. سیم پیچ اولیه از سیم مش دور میباشد  32222تعداد در حدود 

-2.1ی سیم پیچ ثانویه پیچیده یم شود. مقاومت اهیم سیم پیچ در قسمت اولیه حدود ساخته شده است و رو 

5.2 Ω است.  2:222کیلو اهم است. نسبت سیم پیچ سیم پیچ اولیه به ثانویه   12-3و در سمت ثانویه حدود

اق  نحوهساختار فنن ممکن است بسته به  اق متفاوت باشد. در مورد سیم پیچ احتر سیلندر  کاربرد کویل احتر

یگ به عنوان ترمینال  ن ولتاژ(، ترمینال  23معمویل، اتصاالت الکتر  4)قطع کننده تماس( و ترمینال  2)تامی 

ن یم شون  د. )اتصال ولتاژ باال( تعیی 

 

 سیم پیچ ثانویه -4   درزگت    -5   ترکیب عایق -1   هسته آهنن -2

ه بست -7   ورق روکش -6  سیم پیچ اولیه -3  محفظه -8    گت 

   ماده عایق -22    پوشش عایق -22   تماس فتن ولتاژ باال -9

 خرویحر ولتاژ باال -21

 

 

 

 

 

 

 

 شکل موج سیستم جرقه زین 

 V/Div 50 (5)اولیه         2kV/Div (2نویه)ثا                                  "Parade" ترتینر  در حالت 
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 عبارتند از: عالئم نقص در سنسور  -

اق  –موتور روشن نیم شود  اق ناقص یا عدم احتر ل  -شتاب ضعیف یا کاهش قدرت  -اشکال احتر واحد کنتر

موتور روشن یم شود کد خطا  )چک(چراغ هشدار -تغیت  یم کند  ”Limphomemode“موتور به حالت 

ه یم شود  ذخت 

 دالیل بروز ایراد:  -

بع ولتاژ افزایش یم یابد، این امر یم تواند منجر به سایش یا اضافه بار در زمان شارژ سیم پیچ به دلیل کم بودن من

ونیگ شود ل الکتر اق یا مراحل خرویحر در واحد کنتر ل احتر این یم تواند نایسی از سیم کشی معیوب یا  .واحد کنتر

 .باتری ضعیف باشد

اق نایسی از   ،وشش سوپاپ و نشت روغن موتور معیوب بودن وارسی پ  -حیوانات جونده! آسیب به کابل های احتر

هر دوی این دالیل منجر به جرقه و در نتیجه سایش زودرس  .آسیب برساند سوکتدر نتیجه یم تواند به عایق 

 .یم شود

ن اغلب در کنتاکهای سوکتها و در  اهیم  مقاومتوجود  سیم کشی به دلیل نفوذ رطوبت در اولیه و ثانویه، همچنی 

 کشی میشوند. این عوامل باعث فرسایش کنتاکتها و سیم .ایجاد یم شود گرد و غبار نفوذ  اثر شستشوی موتور یا 

: عیب -  یایر

اق .آزمایش مقادیر مقاومت سیم پیچ ها با استفاده از اهم متر  ، بسته به سیستم جرقه زین و طرایح کویل احتر

 :مشخصات سازنده را رعایت کنیدمقادیر مرجع زیر اعمال یم شود. 

 ترانزیستوری رقه زین سیستم ج

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

ل شدهجرقه زین سیستم  اق کنتر ونیگ با احتر   الکتر

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

ونیگ،    ویل جرقه زین تک جرقه یا دو جرقهکسیستم جرقه زین کامال الکتر

 (کیلو اهم  23.2تا  8.2ثانویه: اهم(      2.2ایل  2.5 اولیه:  (
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