
1

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



2 

 

  سالم خدمت شما امدادگران عزيز

اداره آموزش براي رشد و تعالي هرچه بيشتر شما همكاران محترم در زمينه      

حاميان ايران خودرو و تمامي امدادرساني و ارائه بهترين خدمات در كمترين زمان به 

آموزشي گرفته است تا به مردم شريف ايران، تصميم به تهيه و تاليف كتابچه هاي 

شما عزيزان ثابت كنيم هميشه و همه جا در كنار شما هستيم و ياور دستهاي پرتوان 

  .شمائيم

سيستم هاي ، سيستم فن خودرو، سيستم ضد سرقتبدين ترتيب بعد از كتابچه هاي   

فاز صفر 207و  206سيستم مالتي پلكس رانا، پژو، سمند و سورن مالتي پلكس، ترمز

سمند، سورن،دنا،رانا (نودها و جعبه فيوزها در خودروهاي مالتي پلكس، فاز يكو 

به ") 1جلد(عيب يابي  "تحت عنوان كتابچه ميندوازده... و 7EF، موتورملي)206و

  .                             حضور محترمتان تقديم مي گردد

  باسپاس و درود بي پايان بر شما عزيزان

        باباييباباييباباييبابايياحمد  احمد  احمد  احمد  

        آموزشآموزشآموزشآموزشاداره اداره اداره اداره رئيس رئيس رئيس رئيس 

            
  1393 زمستان
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  مقدمه

عيب يابي صحيح و منطقي به عنوان اولين مرحله كاري در امداد رساني از اهميت 

و به امدادگران محترم كمك مي كند تا رفع ايراد را در كمترين . فراواني برخوردار است

  .زمان و با كمترين هزينه به نحو مطلوب به انجام رسانند

اداره آموزش شركت امدادخودرو ايران اقدام به تهيه و تنظيم اين جزوه بدين منظور 

آموزشي نموده كه حاصل تجارب و اندوخته هاي همكاراني است كه سالها در زمينه 

  .امداد و امداد رساني فعاليت داشته و بهترين روشهاي عيب يابي را بدست آورده اند

ا كه بيشترين كاربرد و فراواني ثبت امداد اين اداره سعي خود را نموده است تا مطالبي ر

  . را داشته ، مورد بررسي قرار دهد

اميد است كه مطالعه اين جزوه بتواند امدادگران محترم را در دست يابي به اهداف 

  . شركت امداد خودرو ايران ياري نمايد
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  باتري

  .وظيفه توليد و ذخيره و تثبيت جريان برق در خودرو را به عهده دارد باتري

شيميايي را به انرژي  ، انرژيباتريواكنش شيميايي بين صفحات : توليد -

الكتريكي تبديل كرده كه جهت روشن كردن موتور و يا استفاده تجهيزات 

 .الكتريكي در زمان خاموش بودن موتور مورد استفاده قرار مي گيرد

جريان الكتريكي توليد شده : خيرهذ -

 .ذخيره مي شود باتريدر  آلترناتورتوسط 

اژ الكتريكي ثابت كردن ولت: تثبيت -

تجهيزات الكتريكي خودرو تا  ارسالي به

افزايش ولتاژ باعث آسيب  افت ولتاژ و يا

 .ها نشودديدن آن

  باتريولتاژ 

 باتريخانه  6ولت است كه در مجموع ولتاژ 2/2 باتريولتاژ هريك از خانه هاي 

 5تا  3بايد بتوانيم حدود  باتريولت باشد و توسط دستگاه تستر  2/13بايستي 

  . داشته باشيمولت را هنگام آمپر كشيدن از باطري  12 تا 10ثانيه حداقل ولتاژ

  ريآمپر بات

مورد استفاده در خودروها بايد متناسب با تعداد مصرف كننده ها و  باتريآمپر 

انتخاب شود بدين صورت كه مجموع آمپر مصرف  آلترناتورمقدار آمپر خروجي 

  .باشد باتريبيشتر از آمپر  آلترناتوربوده و آمپر  باتريكننده ها كمتر از آمپر 

  مجموع آمپر مصرف كنند ها >باتريآمپر >آلترناتورآمپر توليدي 
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بيشتر نزديك به مجموع آمپر مصرف كننده ها باشد  باتريالبته بهتر است كه آمپر 

 .بيشتر شود آلترناتورتا زمان استراحت 

  باتريز عالئم خرابي برخي ا

اضافه  –باتريشارژ نگه نداشتن -باتريشارژ نگرفتن  - باتريسياه شدن صفحات 

 افت ولتاژ بيش از حد -باتري آب اسيد خانه هاي جوشيدن - باتري شدن شارژ

 –پرنور و كم نور شدن چراغ ها  –باتريهنگام آمپر كشيدن از  )ولت 10كمتر از (

 -باتريباد كردن بدنه  -باتريبوي بد  -باتريتركيدن  -باترينشتي آب اسيد از 

  .ها باتريسولفاته شدن مكررسر 

  ريبرخي از داليل خرابي بات

  –رياتصال كوتاه شدن قطبين بات –نكردن از باطري براي مدت طوالنياستفاده  -

شارژ بيش از حد -غير استاندارد داخل باطري) آب اسيد(ريختن الكتروليت 

استفاده از مصرف كننده هاي با آمپر باال مانند سيستم  - باطري توسط دينام

يشتر از خرابي استارت به نحوي كه موتور استارت شدت جرياني ب -هاي صوتي

  .شدت جريان باطري مصرف كند

  :بايستي رعايت گردد باترياصول ايمني كه در هنگام كار بر روي 

بايد از نور ايجاد شده توسط المپ  باتريبراي مشاهده و چك كردن آب اسيد  -

 .)از نور ايجاد شده توسط شعله آتش جدا خودداري فرمائيد. ( استفاده شود

 .مثبت و منفي اكيدا خودداري گردداز ايجاد جرقه بين قطب هاي  -

قرار دادن اجسام فلزي و هادي جريان برق بر روي  – باتريضربه خوردن بدنه  -

قراردادن عايق برروي كابل  –جا به جا نبستن كابل هاي مثبت و منفي  – باتري
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موتور  در مواقعي كه -باتريمحكم كردن بستهاي نگهدارنده  –باتريمثبت 

اطمينان از  -از نگهداشتن استارت خودداري شود سنگين استارت ميخورد

 .سفت بودن كابل مثبت و منفي

  سوئيچ

               كه از چهار كانكتور . ميباشد باتريكليد اتصال تجهيزات الكتريكي خودرو به         

   .اصلي بشرح زير تشكيل شده است

1- BAT  به آن وصل شده است باتريكانكتوري است كه برق اصلي از. 

2- ACC  كانكتوري است كه برق مصرف كننده هاي الكتريكي داخل اتاق خودرو را

 .تامين مي كند

3- IGN  كانكتوري است كه برق تجهيزات الكتريكي موتور را تامين مي كند و

 .الزامي ميباشد باتريجهت روشن شدن موتور وصل بودن اين كانكتور به برق 

4- ST ق اتوماتيك استارت را تامين ميكندكانكتوري است كه بر 

الزم به ذكر است كه در  

زمان وصل شدن مدار 

موقتا   ACCاستارت، مدار 

 .قطع مي شود

  

جهت يكسره كردن و روشن كردن موتور از پشت مغزي سوئيچ ابتدا توسط تست 

و سپس اين برق را به تك تك سيم ها وصل مي . را پيدا كرده  باتريالمپ برق 

محسوب مي شود، آن را  IGNكنيم هرسيمي كه برق پشت آمپر را روشن كند برق 
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وصل مي كنيم سپس سيم مربوط به اتوماتيك استارت را به صورت  باتريبه برق 

موتور وصل نموده و پس از استارت خوردن و روشن شدن  باتريلحظه اي به برق 

قابل توجه است كه قبل از انجام اين كار بايد از باز بودن قفل . آن را جدا مي كنيم

فرمان اطمينان حاصل نماييم و در خودرو هاي با سيستم ايموباليزر بايد تگ 

  .سوييچ به آنتن ترانسپوندر نزديك شود

  استارت

با  قرار گرفتن سوئيچ در حالت فنريت موتور الكتريكي است كه به دستور راننده و

چرخش ميل لنگ را جهت روشن شدن موتور  باترينيروي الكتريكي  استفاده از

  .تامين ميكند

استارت از دو قسمت اصلي تشكيل 

  : شده

 اتوماتيك استارت -1

 موتور الكتريكي استارت -2

  اتوماتيك استارت داراي دو عدد بوبين

برق است كه با ) نگهدارنده و كشنده ( 

ارسالي از سوئيچ كار مي كند و به 

دستور راننده وظيفه درگيركردن دنده 

استارت و همچنين وصل مدار برق 

 .اصلي موتور استارت را به عهده دارد

موتور الكتريكي استارت با استفاده از 
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  .وظيفه چرخاندن ميل لنگ و روشن كردن موتور را بعهده دارد باتريبرق 

بعلت اينكه   باتريالزم به ذكر است كه در زمان استفاده استارت از نيروي الكتريكي 

مصرف  .مي كشد باتريموتور استارت قوي ترين مصرف كننده بوده و آمپر زيادي از 

جدا شده و پس از  باتريكنند هاي داخل اتاق خودرو توسط مكانيزم سوئيچ از مدار 

رف كننده داخل اتاق وصل مي شود اين عمليات مدار مص "  روشن شدن موتور مجددا

جهت جلوگيري از آسيب ديدن مصرف كننده ها و همچنين تأمين برق با شدت جريان 

  .موتور استارت انجام مي شود براي مناسب

برق مصرف كننده هاي موتور هنگام استارت خوردن بايد وصل باشد تا منجر : نكته

  .به روشن شدن موتور گردد

  :ئم خرابي استارتبرخي از عال

داغ شدن بيش از حد كابل منفي  -دود و بوي سوختن سيم از ناحيه استارت

گير مكانيكي داشته باشد و موتورسنگين استارت خوردن موتور بدون آنكه  –باتري

ضعيف شدن برق چراغ هاي پشت آمپر در هنگام استارت  –خراب باشد  باترييا 

شنيدن صداي تق تق هنگام استارت  - هنگام استارت زدن باتريتركيدن  -زدن

  زدن و استارت نخوردن موتور

  :برخي از داليل خرابي استارت

 .گيرمكانيكي موتور به نحوي كه موتور به سختي استارت بخورد -

 نشدن با دنده فاليويل خرابي دنده استارت و درگير -

رگير ماندن دنده خرابي اتوماتيك استارت و دوشاخه اتوماتيك استارت و د -

 استارت با دنده فاليويل
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ولت به موتور استارت  24كمكي بصورت  سري به نحوي كه برق با ولتاژ  باتري -

 .موتور نيز وجود دارد ECUدر اين حالت امكان آسيب ديدن  .برسد

گير كردن كليد به قاب فرمان و يا خرابي مغزي سوئيچ به نحوي كه دنده  -

 .درگير بمانداستارت با دنده فاليويل 

اتصال سيم اتوماتيك استارت به برق اصلي پشت استارت و درگيري دنده  -

 .استارت با دنده فاليويل در زمان روشن بودن موتور

 

  آلترناتور

يك مولد برق است كه انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل مي كند بدين 

انتقال  آلترناتوراز ميل لنگ به  آلترناتورصورت كه نيروي مكانيكي موتور توسط تسمه 

برق  توليد مي كند و جهت ذخيره به باطري ارسال مي  آلترناتور چرخش و كردهپيدا 

  .شود

 : آلترناتور از دو قسمت تشكيل شده

  آفتامات -2روتور واستاتور      -1

  استاتور روتور و

پيچ متحرك روتور، نياز سيم . روتور و استاتور وظيفه توليد جريان برق را به عهده دارند

به برق تحريك دارد تا ميدان مغناطيسي در آن ايجاد شده و چرخش آن داخل سيم 

ور پيچ ثابت استاتور، باعث مي شود كه خطوط ميدان مغناطيسي توسط سيم پيچ استات

  .توليد شود باتريقطع شده و جريان برق جهت شارژ 
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  آفتامات

ارسال مي  باتريبه  آلترناتوراز طريق آفتامات  آلترناتور برق توليده شده توسط استاتور

 قطع شارژ ن خروجي ، كنترل نوسانات برق ،وظيفه آفتامات تنظيم ولتاژ و جريا. شود

در زمان شارژ كامل باتري هنگام روشن بودن موتور  و نيز اجازه ندادن به  آلترناتور

  .دن موتور مي باشدبووقع خاموش در م آلترناتوراز باتري به  برگشت برق

  برخي از عالئم خرابي آلترناتور

 در هنگام سوئيچ بسته يا موتور روشن چراغ  -باتريشارژ كم  - باتريشارژ بيش از حد 

كم نور و  -خاموش باشد باتريدر زمان سوئيچ باز چراغ شارژ  -شدروشن با باتريشارژ 

ولت  5/14زير  آلترناتورولتاژ خروجي  - در زمان روشن بودن موتور پر نور شدن چراغ ها

 برداشته شود موتور خاموش شود باتريزماني كه موتور روشن است اگر سر   -باشد

خاموش كردن موتور در هنگام   -)بهتر است حتي المقدور اين كار را انجام ندهيم(

در زمان  آلترناتورداغ شدن بدنه  -حركت و استارت نخوردن آن بعد از خاموش شدن

  باتريموتور خاموش و تخليه شارژ 
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شارژ آن وصل شود احتمال كوتاه شدن ذغال  آلترناتوراگر با ايجاد ضربه برروي : نكته

 .وجود داردها  و يا گير كردن فنر ذغال آلترناتورهاي 

  :عدم شارژ آلترناتوربرخي از داليل 

پاره شدن تسمه  -آلترناتورقطع برق تحريك  – آلترناتورتمام شدن زغال هاي 

شل بودن اتصاالت پشت  - آلترناتورسوختن فيوز برق تحريك  -آلترناتور

 -آلترناتورسوختن آفتامات  -باتريبه  آلترناتورخرابي كابل مثبت  -آلترناتور

و گيرپاژ كردن  آلترناتورخرابي بلبرينگ  -آلترناتورسوختن ديودهاي آفتامات 

جابجائي قطب ها  – آلترناتوريم تحريك اتصال كوتاه شدن س – آلترناتورفولي 

 –قطع شدن كابل مثبت و روشن بودن طوالني مدت موتور در اين حالت  –ري بات

استفاده از مصرف كننده هاي با آمپر باالتر از آمپر  –ري معيوب شارژ نگرفتن بات

  .ريو باتآلترناتور 

  آلترناتورنحوه تست 

را با  آلترناتوررا در بياوريم و پولي  آلترناتوردر زمان سوئيچ باز اگر تسمه  -1

 .دست بچرخانيم بايد حالت درگيري و پله پله چرخيدن آن را احساس كنيم

اين تست نشانه مغناطيسي شدن سيم پيچ روتور مي باشد و روش ساده تري 

نيز براي امتحان كردن آن وجود دارد به اين صورت كه اگر در حالت سوييچ باز 

 آلترناتوراجسام فلزي را جذب كند يعني برق تحريك به  آلترناتورپيچ پولي 

 .رسيده و حالت مغناطيسي روتور را ايجاد كرده است

      توسط دستگاه مولتيمتر اندازه گيري  آلترناتوررا از پشت  آلترناتورشارژ  -2

 .ولت خروجي داشته باشد7/14مي كنيم بايستي 

 .وجود داشته باشد آلترناتوربرق تحريك بر روي سيم تحريك پشت  -3
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 .گير مكانيكي نداشته و براحتي بچرخد آلترناتورپولي  -4

 .قطعي نداشته و يا كابل نيم سوز نشده باشد باتريبه  آلترناتوركابل مثبت  -5

 .را برداريم موتور نبايد خاموش شود باتري در زمان موتور روشن اگر سر - 6

 

  سيستم خنك كننده

درون سوز نياز به خنك كاري دارند تا حرارت موتور بيش از حد باال نرود  هايموتور

بدين منظور در اكثر موتورهاي درون سوز از آب به عنوان سيال جهت انتقال حرارت از 

جهت سرعت بخشيدن به اين انتقال حرارت . موتور به محيط اطراف استفاده شده است

ين موتور و رادياتور توسط واتر پمپ انجام از رادياتور آب استفاده شده و چرخش آب ب

مي شود و سيستم فن با ايجاد جريان هوا بر روي رادياتور باعث انتقال حرارت بهتر و 

قطعه اي به نام ترموستات وجود دارد كه در مدار آب در ضمن در . سريعتر مي شود

د تا موتور زمان سرد بودن موتور  مسير جريان آب را بين رادياتور و موتور مي بند

 .زودتر به دماي بهينه كاركرد خود برسد

  

  سيستم فن

، رله  ECUسيستم فن تشكيل شده است از سنسور دماي آب ، كنترل يونيت فن يا 

در اين سيستم  سنسور دماي آب اطالعات  .فيوزهاي فن و موتور فن ها هاي فن ،

نيز با توجه  فن يا يونيت  ECUاعالم ميكند و  فن و يا يونيت ECUمربوط دماي آب را به 

ارسال برق منفي به رله هاي فن با  سيستم فن به دماي آب تعريف شده جهت راه اندازي

د تا نموتور فن ها را وصل مي نماياصلي رله هاي فن مدار برق  كرده و تحريكآنها را 
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 اعث باالموتور با دماي كنترل شده به كار خود ادامه دهد در نتيجه ايراد سيستم فن ب

 .وردن آن مي شودرفتن دماي موتور و جوش آ

  

 برخي از عالئم خرابي سيستم فن

 جوش آوردن موتور -

 دير عمل كردن فن ها -

 باال رفتن دماي آب از حالت عادي -

يكسره شدن فن ها در دور تند و كند و افت دماي آب و باال رفتن مصرف  -

  باتريسوخت و خالي شدن شارژ 

 كولر گرفتن باال رفتن دماي آب در هنگام -

 سوختن فيوزهاي فن در هنگام عملكرد فن ها -

 وآب استپ چراغ دليل بي شدن روشن -

 قطع كردن بي دليل و ناگهاني كمپرسور كولر -

 صداي غير عادي در هنگام عمل كرد فن ها -

  

  برخي از داليل عدم عملكرد سيستم فن

كه سوختن فيوزهاي فن و عدم عملكرد فن و جوش آوردن موتور در مواقعي  -

گير مكانيكي موتور فن ها و يا نيم  بايد با سوختن فيوزهاي فن مواجه هستيم

 .ها را بررسي كنيم سوز شدن موتور فن ها و يا اتصالي سيم كشي فن
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فن ها قطع و يا وصل نشده اصلي خرابي رله هاي فن كه باعث ميشود مدار برق  -

ا عدم عملكرد دور و ي ها و يا يكسره شدن فن ها و در نتيجه عدم عملكرد فن

 .را داشته باشيم ها تند و كند فن

اتصال كوتاه شدن و يا گير مكانيكي در سيستم فن هايي كه دو موتور فن  -

 .دارند باعث رفتن موتور فن سالم بر روي دور تند مي شود

تم تك موتور فن ممكن است باعث سوختن سگير مكانيكي پروانه فن در سي -

تور فن شود كه بايد پس از رفع گير اين قطعات فيوز فن و يا مو -مقاومت فن

 .تك به تك مورد بررسي قرار گيرند

ه روي دوركند و يا دور تند شده ويا بها  خرابي فشنگي آب باعث رفتن فن -

باعث  و در بعضي از خودروها مثل موتور مليروشن شود چراغ آب و استپ 

مي موتور  و باالرفتن مصرف سوخت و بد كاركردن روشن شدن چراغ چك

 .شود

كه   تند يا دوركند برروي فن عملكرد هنگام واستپ آب چراغ شدن روشن -

 .علت آن عدم عملكرد يكي از دورهاي كند يا تند فن مي باشد

در هنگام عملكرد فن ها و يا استفاده از مصرف كننده هاي ديگر مثل  -

ود در چراغهاي جلو آمپر آب باال مي رود ولي چراغ آب و استپ روشن نمي ش

 .را چك كرد ها اين حالت بايد اتصاالت بدنه

مرحله  3در صورتي كه هنگام گرفتن كولر خودرو جوش مي آورد بايد سوئيچ  -

 .بررسي نمود اي كولر و يا گاز كولر و يا برق بعد از سوئيچ رله هاي فن را

يا يونيت فن كه باعث مي شود فن ها عمل نكرده و يا در دماي  ECUخرابي  -

عمل  بصورت يكسره در دور كند و تند ها د و يا فننباالتر يا پايين تر عمل كن

 .چراغ آب و استپ روشن شود كنند و
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 در خودروهاي خانواده پژو سيستم فنب وعيبرخي از 

   دور كُند فن عمل نمي كند*

برق مثبت و منفي  و C ياA بازديد از رله هاي  - 2بازديد ازجعبه فيوز كالسكه اي  -1

 Aكنترل يونيت فن و ارتباط بين يونيت فن تا رله -4سنسور دماي آب-3دريافتي رله ها

   دور تُند فن عمل نمي كند*

بازديد از سوئيچ موتور و يا برق بعد از سوئيچ رله هاي  -2بازديد از جعبه فيوز اصلي  -1

بازديد از  -5سنسور دماي آب  -C 4وBو ارتباط آن با رله هاي  ECUبازديد از  - 3فن 

و بررسي ارتباط كولر ) كليد كولر و سوئيچ سه كاره و مقدار فشار گاز كولر(سيستم كولر

 .رموتو ECUبا 

  

  فن يكسره دور كُند كار مي كند*

   بازديد از سوئيچ سه مرحله اي كولر - 3موتور  ECUبازديد از  - A 2بازديد از رله  -1

  .سنسور دماي آب - A 5تا رله  ECUبازديد از اتصال كوتاه شدن دسته سيم مربوط   -4

  

  فن يكسره دور تُند كار مي كند*

  .بودن فشار گاز كولربازديد از سوئيچ سه مرحله اي و باال   -1

  موتور ECUبازديد از -2

  سنسور دماي آب-3

  .C و Bتا رله   ECUباز ديد از اتصال كوتاه شدن دسته سيم مربوط  -4 
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  از كار مي افتد Aهنگام رفتن فن بر روي دور تُند موتور فن *

  .بازديد شود Cرله  -

  

فيوز داخل جعبه فيوز كالسكه هنگام راه اندازي دور كند و يا رفتن برروي دور تُند *

  اي مي سوزد

  )ايراد مكانيكي( آمپر كشيدن بيش از حد موتور فن ها -1

  cرله  -2 

آمپر آب در هنگام استفاده از مصرف كننده ها باال مي رود ولي چراغ استپ و آب *

  روشن نمي شود

  اتصاالت بدنه مرتبط بررسي شود -

  تُند چراغ استپ و آمپر آب روشن مي شوددر هنگام عملكرد فن در دور كُند يا *

  ECUبازديد از  -2بررسي سنسور دماي آب  -1

با وجود ايراد در دور تُند فن هنگام كار كردن در دور كُند چراغ استپ و آمپر آب : نكته 

   .روشن مي گردد

  در هنگام استفاده از كولر خودردرو جوش مي آورد*

  بازديد از گاز كولر -1

 سه مرحله ايبازديد از سوئيچ  -2

  بررسي برق بعد از سوئيچ  رله هاي فن -3
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  در سربااليي و ترافيك خودرو جوش مي آورد*

  بازديد از ترموستات -1

 بازديد از واتر پمپ  و گردش آب  -2

 بررسي رادياتور وهوا گيري و بازديد ضد يخ -3

 

در هواي سرد و سرعت هاي باال آمپر آب پائين مي رود و چراغ استپ و آب روشن  *

  .و فن يكسره در دور تُند كار مي كند است 

  .نداشتن ترموستات و يا باز ماندن ترموستات مورد بررسي قرارگيرد -

نيز به اين صورت مشاهده مي شود تنها با اين تفاوت  206درضمن اين ايراد در خودروي 

  .كه آمپر آب باال مي رود

در سمند موتورملي برق مثبت رله هاي فن از طرف رله دوبل تامين مي گردد و برق *

رله پمپ بنزين و سنسور موقعيت ميل سوپاپ نيز از همان پايه رله دوبل تامين مي 

گردد به همين دليل اتصال كوتاه شدن و يا آمپر كشيدن هر كدام از رله هاي فن مي 

  .    اين خودرو تاثيرگذار باشد تواند در روشن شدن و يا بدكار كردن
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  در خودروهاي انژكتوري )ها ECU(انواع كنترل يونيت ها 

ي مختلف در سيستم ها) كنترل يونيت( ECUدر خودروهاي انژكتوري از تعدادي 

موتور را به عنوان اصلي ترين آنها معرفي  ECUخودرو استفاده شده است كه مي توان 

   .كرد

ECU  موتور بعنوان فرمانده و مركز كنترل عمل كرده و با دريافت اطالعات از سنسورها

تصميمات الزم را اتخاذ نموده و دستورات ن شده است و طبق برنامه ريزي كه بر روي آ

تا در نتيجه . مورد نياز را جهت عملكرد عملگرهاي مختلف به آنها ارسال مي نمايد

  .د براي خودرو حاصل گرددروشن شدن موتور و بهترين عملكر

  موتور از دو قسمت تشكيل شده ECUحافظه 

 ECUاطالعات و برنامه ريزي مي باشد كه كارخانه سازنده بر روي : حفظه دائم -1

ايجاد مي كند و غير قابل تغيير است و براساس آن شرايط راه اندازي موتور 

 .نمي رود از بين) باتريبرداشتن سر (مهيا مي شود و با قطع برق خودرو 

 

        باشد كه توسط حافظه دائمي ايجاد  قسمتي از حافظه مي: حافظه موقت -2

مي شود و اطالعات سنسور ها و آخرين عملكرد عملگرها و خطاهاي سيستم 

 . در آن ثبت مي شود
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  از طريق مشخصات ظاهري ها در خودروهاي مختلف ECUتشخيص انواع 

  :XU7و پژو پارس و سمند با موتور 405درخودروهاي پژو  ECUانواع 

• Magneti marelli:  تك سوكت، ريل سوخت و منيفولد يك پارچه، فشار

شكن روي ريل سوخت، پمپ بنزين خارج باك، يونيت فن دارد و پاشش چهار 

 .باشد انژكتور با هم مي

• SL96 :ريل ، فشارشكن روي ريل سوخت و منيفولد يك پارچه ،تك سوكت

 2پاشش انژكتورها بصورت  ، يونيت فن دارد وپمپ بنزين خارج باك سوخت،

 .باشد مي 2به 

• S2000: فشارشكن روي ريل ريل سوخت و منيفولد يك پارچه ،سه سوكت ،

پاشش انژكتورها  ، يونيت فن دارد وپمپ بنزين خارج يا داخل باك سوخت،

 .باشد مي 2به  2بصورت 

• :S2000 LC فشارشكن روي ريل خت و منيفولد يك پارچهريل سو ،سه سوكت ،

 وظيفه يونيت فن به عهده(سوخت، پمپ بنزين داخل باك، يونيت فن ندارد 

ECU باشد مي 2به  2پاشش انژكتورها بصورت و ) قرار گرفته. 

• :S2000 ILC ي فشارشكن جاو ريل سوخت و منيفولد يك پارچه ، سه سوكت

، يونيت فن پمپ بنزين و فشارشكن  داخل باك روي ريل سوخت خالي است،

 .باشد مي 2به  2پاشش انژكتورها بصورت ندارد و 

• :S2000 SLC  ريل سوخت به صورت مجزا والف هواگيري ريل  ،وكتسسه

ارشكن  داخل باك، يونيت فن ندارد ، پمپ بنزين و  فشباتريسوخت  به سمت 

 .باشد مي 2به  2پاشش انژكتورها بصورت و 

02162999292 www.digi-khodro.com

02162999292 www.digi-khodro.com



20 

 

• Bosch 7.4.4 :صورت مجزا والف هواگيري ريل ريل سوخت به  ،سه سوكت

شكن داخل باك، يونيت  فشار ، پمپ بنزين و)درب موتور(باال به سمت  سوخت

 .باشد مي 2به  2پاشش انژكتورها بصورت فن ندارد و 

• Siemens :به صورت مجزا و فلزي، پمپ بنزين وريل سوخت ، تك سوكت 

بصورت تك به تك  انژكتورهاپاشش ، يونيت فن ندارد و داخل باك شكن فشار

 .باشد مي

• Ssat : جاي دو كانكتور روي آن قرار دارد كه داخل يكي از كانكتورها خالي    

يونيت فن ندارد، ريل سوخت مجزا، ) از يك كانكتور استفاده نشده(مي باشد 

ه صورت پمپ بنزين و فشار شكن داخل باك قراردارد و پاشش انژكتور ها ب

 .تك به تك مي باشد

 :TU3با موتور  206در خودروي پژو  ECUانواع 

• S2000 : 3در دو نوع  سه سوكت دريچه گاز سيميF  3وE 

• Valeo :سه سوكت دريچه گاز برقي 

 :TU5باموتور 206 درخودروي پژوECUانواع

• Bosch 7.4.4 : از اين نوع  85در توليدات قبل از سالECU  استفاده مي شده

 .نگهدارنده دارد نها از نوع برقي و درپوش آن خارو دريچه گاز آ

• Bosch 7.4.5 : به بعد توليد شده اند  85كه از ابتداي سال  206خودروهاي

بوده و در دريچه گاز برخي انها نيز تفاوت ظاهري ايجاد  7.4.5بوش  ECUداراي

 ).باشد از نوع پرسي مي(شده

• Valeo-j35 : 206در توليدات پژو SD دوگانه سوز )V2  وV10(  با موتورTU5 

 .استفاده شده است
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  :TU5وپژو پارس و سمند  با موتور 405درخودروهاي پژوECUانواع

• Bosch 7.4.4: و پژو پارس و سمند با  405در توليدات پژو  سه سوكت دارد و

 206پژو  7.4.4بوش  ECUاستفاده شده كه با  7.4.4بوش  ECUاز  TU5موتور 

ولي دريچه گازهاي برقي  قابليت نصب به جاي يكديگر را ندارنددارد و  تفاوت

 .باشد مشترك و مشابه مي 206آنها با پژو 

• Bosch 7.4.5:  در پژو پارس اتومات با موتور سه سوكت دارد وTU5  از اين

 .استفاده شده است ECUنوع 

• Siemens :مجزا و فلزي، پمپ بنزين وبه صورت ريل سوخت  ،تك سوكت 

بصورت تك به تك  انژكتورهاپاشش و  داخل باك، يونيت فن ندارد شكن فشار

 .باشد مي

  :TU5جديد با موتور  206در خودروهاي رانا و پژو  ECUانواع 

• Siemens :با موتور  جديد 206و  درخودروي راناTU5  از اين نوعECU 

 XU7زيمنس موتور  ECUبا  ECUاستفاده شده كه تك سوكت ميباشد اين 

 .دريچه گاز سيمي است نوع متفاوت ميباشد و

 :RDو پژو  ROAدر خودروهاي پژو  ECUانواع 

• SL96: ،پمپ بنزين زير باك و يونيت  تك سوكت، فشار شكن روي ريل سوخت

 .فن دارد

• S2000 :، پمپ بنزين داخل و يا خارج  سه سوكت، فشار شكن روي ريل سوخت

 .باك و يونيت فن دارد

• Siemens :يونيت فن  تك سوكت، فشار شكن و پمپ بنزين داخل باك و

  .ندارد
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  :در خودروي پيكان و پيكان وانت ECUانواع 

• SL96: ، و محل   پمپ بنزين زير باك تك سوكت ، فشار شكن روي ريل سوخت

 مي باشد) سمت شاگرد(زير داشبورد سمت راست    ECUقرار گيري

• S2000 :پمپ بنزين داخل و يا خارج  كت ، فشار شكن روي ريل سوخت ،سه سو

  .مي باشد باك

• Siemens : تك سوكت، فشار شكن و پمپ بنزين داخل باك و در خودروي

 .پيكان وانت استفاده شده است

  :سوپاپ زانتيا 16با موتور   ELXدر خودروهاي پژو پارس  ECUانواع 

• Bosch MP7.3: سوپاپ پژو پارس  16سوكت براي موتور  تكELX  استفاده

  .مي شود

  :XUMبا موتور ELXدر خودروي پژو پارس  ECUانواع 

• Siemens : تك سوكت، ريل سوخت آن فلزي و ورودي ريل سوخت وسط ريل

 .نصب شده است و منيفولد هوا تغيير كرده است

  :EF7در خودروي سمند موتور ملي و خودروي دنا با موتور ECUانواع 

 

• Bosch 7.4.9: وهاي دوگانه سوز استفاده مي شود،در خودر سوكت، سه 

  .پاشش و جرقه را بصورت تك به تك اجرا مي كند و دريچه گاز برقي است

         در خودروهاي بنزين سوز استفاده  معموال  تك سوكت است و :زيمنس •

 .باشد دريچه گاز سيمي ميمي شود و 
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  :K4Mبا موتور  L90درخودرويECUانواع

•  EMS3132 Siemens:  تك سوكت و در خودرو هاي بنزين سوز و دوگانه سوز

  با هم فرق دارند

  :J20A(2000)در خودروي سوزوكي با موتور  ECUانواع 

• Denso : گيربكس پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا  60دو سوكت

 .دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است

  :J24B(2400)در خودروي سوزوكي با موتور ECUانواع 

• Denso : پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا گيربكس  60دو سوكت

 .دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است

  :J24B(2400)در خودروي كيزاشي با موتور بهينه شده  ECUانواع 

• Denso : پايه دارد و با توجه به نوع گيربگس اتوماتيك يا گيربكس  60دو سوكت

 .دستي و شماره فني آن قابل تشخيص است

  :EW10Aبا موتور  407در خودروي  ECUانواع 

• Magneti marelli 6LPB: و در نمونه موجود در ايران فقط دارد  سه سوكت

 .استفاده شده است ECUازاين نوع 
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