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  1.8Tبا موتور  S7معرفي خودروي هايما : 1فصل 
 

 معرفي ويژگي هاي خودرو 1-1

 

 روبندي خوده پيكرتغيير در  1-1-1

  :امكانات زير به خودرو اضافه شده است 2014نسبت به مدل پايه 

  روشن شدن خودكار چراغ هاي اصلي جلو  
 تاخير خودكار در خاموش شدن چراغ هاي اصلي  
 برف پاك كن مجهز به تشخيص باران  
 قطع خودكار پمپ بنزين در تصادفات  
 جديداينچي آلومينيومي  17 رينگ  
  سراند 360دوربين  
 حذف دوربين دنده عقب  

       

  سيستم انتقال قدرت 1-1-2

  :موتور و گيربكس به كار رفته دراين مدل به شرح زير است

  

 S7 1.8T  484مجهز به موتورQT باشدمي  
  گيربكس اتوماتيكHPT6F24 

 

  
  

                                                                                                                   
  

  معرفي تكنولوژي هاي به كار رفته در مدل جديد 1-2

  بنزين در تصادفاتقطع خودكار پمپ 
 
 
 
 
 
 

 1.8Tبا موتور  S7خودروي هايما  1-1شكل             

 S7 1.8Tموتور 2-1شكل 
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 قطع خودكار پمپ بنزين در تصادفات  
S7 1.8T  داراي عملكردي است كه بواسطه آن

. شوداموش ميپمپ بنزين در تصادفات خ
هنگاميكه ضربه وارده به حد آستانه فعاليت ايربگ 
برسد، مدول ايربگ يك سيگنال به كنترل يونيت 

تبع آن برق  فرستد و كنترل يونيت بهوتور ميم
كند تا از ايجاد آتش سوزي پمپ بنزين را قطع مي

فجار بواسطه كاركرد پمپ بنزين در هنگام نو ا
  .تصادف جلوگيري به عمل آيد

  

اصل اولويت در ترمز گيري 1- 1-2  

 اصل اولويت در ترمز گيري
ترمزگيري اين اسـت كـه از   اصلي از وجود اولويت درهدف -

وقــوع تصــادف در زمــاني كــه پــدال گــاز گيــر كــرده اســت 
  .جلوگيري شود

 .اولويت با ترمز است-

نچه گفته شد در هنگام رانندگي اگر كنترل توجه به آبا 
پدال گـاز و پـدال ترمـز سـيگنال     يونيت به طور همزمان از 

دريافت كند اولويت را در ترمز گيري قرار داده و دور موتـور  
  .را كاهش مي دهد

  
  :اصل اولويت قرار دادن ترمز در شرايط زير اعمال مي شود

  دور در دقيقه 1200دور موتور بيش تر از -
  كيلومتر بر ساعت 10سرعت خودرو بيشتر از -
  اول پدال گاز فشرده شود و بعد پدال ترمز-
  

   :اين اصل در شرايط زير غير فعال مي شود
رها كردن پدال گاز قبـل  -

ــردن   ــز و فش ــدال ترم از پ
دوباره آن يا فشردن يكباره 

  پدال گاز
  رها كردن پدال ترمز-
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 

  استپ ترمز-2  پدال گاز-1
  دريچه گاز-4  كنترل يونيت موتور-3

ارتباط شبكه بين كنترل يونيت موتور ومدول ايربگ 3- 1شكل  

 CAN         

            
ترمز گيري اصل اولويت در 4- 1شكل  
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كنترل فن 1-2-2  
 فن با دور نا محدود 

S7 1.8T   روش ازPWM     براي كنترل دور فن اسـتفاده مـي كنـد و
 10سيكل كـاري مينـيمم داراي پهنـاي پـالس     . داراي كنترلر فن است

سيگنال پهناي پالس توسط . درصد است دراين سيكل فن خاموش است
SEC به فن ارسال مي شود .ECU     پهناي پـالس را براسـاس شـرايط

شـرايط  -فشـار گـاز كـولر   -سرعت خـودرو -مختلف از قبيل دماي موتور
وجود خطا در عملكرد سنسور دماي آب -)خاموش يا روشن بودن(كولر

  .محاسبه مي نمايد... و 
 PWMكنترل دور فن باروش   5-1شكل                                                                                                         

  جزئيات روش كنترل فن 

  .ثانيه كنترل فن غير فعال مي شود 5استارت زدن به مدت در زمان 
  درجه مي رسد براساس دما و سرعت خودرو سيكل كاري فن مانند جدول زير خواهد بود 90وقتي كه دماي موتور به بيش از 

  
    دما  90  93  94.5 96 99 102 103.5  105  108 110

  
  سرعت

90 90 90 70 60 50 40 30  10 10 20  
90 90 90 70 60 50 40 30  10 10 32.5  
90 90 90 70 60 50 40 30  10 10 43.75  
90 90 90 70 60 40 30 30  10 10 52.5  
90 90 90 70 60 40 30 30  10 10 62.5  
90 90 90 70 60 30 20 10 10 10 71.25  
90 90 90 70 60 30 10 10 10 10 80  
90 90 90 60 50 30 10 10 10 10 93.75  
90 90 90 60 50 30 10 10 10 10 106.25  
90 90 90 60 50 30 10 10 10 10 120  

  
.كندن سيكل فن با دور ماكزيمم كار ميدرصد خواهد بود دراي 90اگر عملكرد سنسور دماي موتور داراي خطا باشد سيكل كاري فن   

.ه فشار گاز كولر داردبوقتي كولر روشن باشد دور فن بستگي   
  درصد خواهد 90كولر داراي خطا باشد سيكل كاري فن اگر عملكرد سنسور فشار گاز 

  
  )بار(فشار گاز كولر 7  10 15 20  25 33
  نرخ پهناي پالس  10  40 50 70  90 90

  :در شرايط زير فن با دور تند شروع به كار مي كند
شرايطي كه عملكرد سنسور در تضاد با دماي موتور زماني كه سنسور فشار گاز كولر داراي عملكرد نرمال است وضعيت فن مطابق جدول فوق است در 

  .ن با دور تند راه اندازي مي شودباشد ف
   :بودخواهد فن به صورت زير كنيم عملكرد در دماي باال موتور را خاموش مي وقتي كه

  درصد مي باشد 60درجه باشد پهناي پالس كنترل فن  108تا  99اگر دماي موتور بين.  
  درصد خواهد بود 90درجه باشد پهناي پالس كنترل فن  108تر از اگر دماي موتور بيش.  
  درجه باشد و سيستم خنك كاري عملكرد نرمالي داشته باشد فن خاموش مي شود 99وقتي كه دماي آب كمتر از.  
 ثانيه مي باشد 60تن سوئيچ سحداكثر زمان كاركرد فن بعد از ب. 
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  كنترل كمپرسور كولر 1-2-3
نسبت به مدل هاي قديمي  S7مدل  1.8Tكمپرسور كولر موتور 

  .متفاوت است
  را دريافت A/Cكنترل يونيت موتور مستقيما سيگنال درخواست 

كند و براساس فشار گاز كولر، ولتاژ باتري و شرايط كاركرد موتور مي
   .كندرله كولر را كنترل مي

  
  
  

  مدار كنترل كمپرسور كولر 6-1شكل                                                                                                                            
  

  :به شرح زير است A/Cجزئيات چگونكي كنترل 
خود رله  42ايه ازطريق پ ECU. رودمي ECU 44سيگنال اين سنسور به پايه . باشندداراي سنسور فشار گاز كولر مي A/Cسيستم هاي مجهز به 

  .كندكولر را كنترل مي
  
 5توان كولر گرفتثانيه بعد از استارت زدن مي.  
 رسددور در دقيقه مي770دور آرام به  در زمان روشن بودن كولر.  
 شودشود قطع نميكه پدال گاز به يكباره فشرده مي كالچ كولر در هنگام شتاب گيري و زماني.  
  شودخاموش مي 560يا كمتر از  6000از كولر در دورهاي بيشتر.  
  رسيد از نو راه اندازي مي شود جهدر 107.25درجه كولر خاموش شده و زماني كه دما به  110.25در دماهاي باالتر از.  
  ولت رسيد مجددا وصل مي شود 10وقتي كه ولتاژ به . ولت باشد كولر قطع مي شود 8بعد از استارت زدن اگر ولتاژ باتري كمتر از.  
  3.14در فشارهاي بيشتر ازMpa 2.55فشار كمتر از و در شودكولر قطع ميMpa هاي كولر در فشار. شوددوباره راه اندازي مي                        

  .وصل مي شود 0.226Mpaخاموش است و در فشار بيشتر از   0.196Mpaكمتر از 
 درصورت خرابي سنسور فشار گاز يا قطعي در مدار آن كولر خاموش مي شود.  
  
  

  كنترل لغزش در گيربكس اتوماتيك 1-2-4
  روش كنترل لغزش

باشد تا مصرف سوخت داراي عملكرد كنترل لغزش مي 6F24گيربكس 
رسد كالچ قفل سرعت مشخصي مي وقتي كه خودرو به .كاهش يابد
شود كه انتقال قدرت از رك كنورتور فعال شده و باعث ميكننده تو

كالچ در . موتور به گيربكس، به صورت مستقيم و مكانيكي صورت گيرد
شود و پس از فعال شدن صفحات ل ميدور مشخصي از موتور فعا

توك كنورتور به  اصطحكاكي آن دور و گشتاور موتور را از پوسته
درصد 3كنند به اين ترتيب بازده انتقال قدرت گيربكس منتقل مي

                                        . يابدمي درصد كاهش 3افزايش يافته و به تبع آن مصرف سوخت 
  
  
  
  
  

ECU يونيتA/C  

 سنسور فشار گاز كولر

 سيگنال

درخواست 
 كولر

 5تغذيه 
 ولت

 رله كولر

  6F24گيربكس اتوماتيك  1- 6شكل                     
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 1.8Tموتور   1- 2شكل 

  
 

 

Chapter 1   پارامترهاي عملكردي و مشخصه هاي مكانيكي 
 1.8Tموتور 

 

 :اهداف فصل  

 1.8آشنايي با پارامترهاي عملكردي موتورT  

  1.8آشنايي با مشخصه هاي مكانيكي موتورT 
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  1.8Tمعرفي پارامترهاي عملكردي موتور  2-1

                  ايـن   اولين موتور توربوشارژ دار استفاده شده در خودرو هايما مي باشد حجم جابـه جـايي   )HM484Q-Tسري (  1.8Tموتور    

  .ليتر است 1.795موتور

در مقايسه با موتورهاي تنفس طبيعي، موتورهاي مجهز به توربوشارژ قادرخواهند بود كه حجم هواي بيشتري را وارد محفظه 

با توجه به نياز بازار به خودروهايي با مصرف سوخت پايين تر و قدرت باال . افزايش فشار هواي ورودي شونداحتراق كرده و باعث 

 .استفاده از توربوشارژ در خودروها روز به روز بيشتر مي شود

  پارامترهاي عملكردي  2-1-1

 484Qبيشتر از موتور  30kWاست كه تقريبا اين قدرت  130kWليتري توربوشارژ دار داراي قدرت خروجي ماكزيمم  1.8موتور 

 .مي باشد 484Qبيشتر از مدل  50N.mاست كه  230N.mگشتاور خروجي ماكزيمم . است

 

 
منحني مشخصه موتور 2-2شكل  

 

يكي از مهمترين شاخصه هاي موتورهاي توربوشارژ دار اين 
اين . شروع مي شود 1500است كه گشتاور ماكزيمم از دور 

. ثابت است 4000تا  1400گشتاور تقريبا در دورهاي 
دارد كه مخصوص حركت  گشتاور ماكزيمم در دورهايي قرار

باشند بنابراين رانندگان براحتي مي توانند ازاين در شهرها مي
  .قدرت خروجي در جاده هاي شهري استفاده كنند

 

 قدرت ماكزيمم)kw/rpm( 

 Gross power( :138/5500( قدرت ماكزيمم

 Net power( :130/5500(مفيد ماكزيممقدرت 

 گشتاور ماكزيمم)N·m/rpm( 

 Gross torque(: 240/1800～4500(گشتاور ماكزيمم

 Net torque(: 230/1800～4500(مفيد ماكزيمم گشتاور 

 دور موتور 2 گشتاور 1
   قدرت 3
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 مشخصات موتورهاي توربوشارژدار  2-1-2

ايـن موتـور داراي   . ندر مـي باشـد  سيلندر محرك جلو با دو ميل سوپاپ قرار گرفته در سـر سـيل   4يك موتور خطي  1.8Tموتور 

بـا آب و داراي   زمانـه خنـك شـونده    چهـار ايـن موتـور   . و سيستم مديريت موتور با پاشش چند نقطه اي و ترتيبي اسـت  سوپاپ16

 .محرك آن دودهاي خروجي مي باشندتوربوشارژ است كه 

 
 1.8تغييرات ايجاد شده در ساختار خارجي موتور 3-2شكل

جهت استفاده از توربوشارژ درساختار موتور تغييراتي 
تغييرات زير را مي توان در ساختار . بوجود آمده است

  :خارجي موتور مشاهده كرد
  جهت دسترسي آسان به گيج روغن و مشاهده

 حجم روغن محل قرار گيري آن تغيير كرده است

  ورودي جهت انتقال هواي ورودي از منيفولد
 توربوشارژ از از نو طراحي شده است

 كاري مناسب موتور  جهت انجام خنك كاري و روان
تر استفاده شده است تا جوابگوي قدرت باالي از كارتل بزرگ

 .توليدي بواسطه وجود توربوشارژ باشد

  روغن جهت كاهش دماي روغن ) كولر(از خنك كن
 .ن كاري استفاده شده استو افزايش كيفيت روغ

 1.8Tمشخصه هاي مكانيكي موتور  2-2

به دليل افزايش فشار وارده به موتور بواسطه وجود توربوشارژ در ساختار و طراحي ميل لنگ، ميل سوپاپ، بلوكه سيلندر، واشر 

  .سرسيلندر، پيستون و شاتون تغييراتي ايجاد شده است

  بلوكه سيلندر

ميليمتر است و از  84قطر داخلي سيلندر . مده استتغييراتي بوجود آ 1.8Tدر بلوكه سيلندر موتور 484Qدر مقايسه با موتور 

 )سيلندر يك پارچه.(بوش سيلندر استفاده نشده است

 
 بلوكه سيلندر 4- 2شكل 

  :مهمترين تغييرات به شرح زير است

 سوراخ مربوط به گيج روغن تغيير كرده است 

  توري جرم گير روغن)strainer ( كه در وسط بلوكه سيلندر
قرار داشت برداشته شده است تا بتوان از صافي روغن در مدار سوپاپ

 .خنك كن روغن استفاده نمود
. 
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 تايمينگ

 .توجه شود كه روش تايم گيري دراين موتور مانند مدل هاي قبلي است اما عالمت هاي تايم گيري اندكي تغيير كرده اند

 
 تنظيم تايم موتور 5-2شكل

قسمت رنگي زنجير تايم بر روي دنده : روش تنظيم تايم 
حك شده روي آن  Iبايد با حرف )ورودي(ميل سوپاپ هواسر

قسمت رنگي زنجير تايم بر روي دنده . در يك امتداد باشد
حك شده روي E بايد با حرف) خروجي(ميل سوپاپ دود سر

ي چرخ دنده وهمچنين دو عالمت ر. آن در يك امتداد باشد
  .د و هوا بايد در يك خط باشندهاي ميل سوپاپ هاي دو

  عالمت مربوط به چرخ دنده ميل سوپاپ ورودي 

 عالمت مربوط به چرخ دنده ميل سوپاپ خروجي 
 

 

  ميل لنگ

آهنگري ساخته ميل لنگ براي اينكه بتواند فشار و گشتاور بيشتري را كه بواسطه توربوشارژ ايجاد مي شود را تحمل كند از روش 

  .مي شود و داراي چگالي و قدرت بيشري است در موتور معمولي بدون توربوشارژ ميل لنگ با روش ريخته گري توليد مي شد
 

 
ميل لنگ 6- 2شكل   

حجم جابه   1.8Tمدل در  484Qدر مقايسه با موتور
به  90جايي كاهش يافته است بنابراين كورس پيستون نيز از 

  . ميليمتر كاهش يافته است 81
شعاع لنگ ميل لنگ نيز متناسب با اين كاهش كورس 

 .كمتر شده است
 
 

 

 

  پيستون و شاتون

بهبود يافته اند اين  1.8Tجهت تحمل فشار و بار بيشتر دراين موتور كه بواسطه حضور توربوشارژ ايجاد مي شود، پيستون و شاتون موتور 

  .بهبود شامل مواد سازنده پيستون و اضافه كردن روكش خارجي مناسب به آن و افزايش قطر شاتون است
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 پيستون

پيستون7-2شكل  

آلومينيومي با مقاومت حرارتي باال ساخته پيستون از مواد 
  شده است تا بتواند در درجه حرارت باال به خوبي كار كند

  از ظاهر پيستون مي توان دريافت كه رنگ آن به سياه
يك روكش سخت  شدناضافه آن روشن تغيير يافته است كه دليل 

اين . نگ اول استخارجي به سر پيستون و شيار  قرار گيري ري
ي باعث افزايش مقاوت شيار رينگ اول مي شود طور موثر روكش به

دماهاي كاركرد باال،  و از ترك برداشتن و شكست سر پيستون در
 كند  جلوگيري مي

  دامنه پيستون توسط تكنولوژيprinted graphite 
ساخته شده است كه باعث مي شود در شروع كار موتور از

 لوگيري شودسائيده شدن سطح پيستون به مقدار زيادي ج

  شاتون

 
شاتون 8- 2شكل   

براي اتصال شاتون به گژن پين از روش نيمه شناور استفاده شده 
  .براي افزايش مقاومت شاتون قطر آن افزايش يافته است. است
  عبارت“HM18T"  كه در يك طرف بدنه شاتون حك

با  يشده است آن را از شاتون هاي مشابه استفاده شده در موتورها
 تنفس طبيعي متمايز مي سازد

 
 
 

 

  پمپ روغن

 .و همچنين مداري براي روغن كاري توربوشارژ در نظر گرفته شده است .اضافه شده است 1.8Tنازل روغن كاري پيستون به موتورهاي 

 .مي باشد 484Qبيشتر از موتور  1.8Tحجم جابه جايي روغن در پمپ روغن موتور 

 

 
)پمپاويل (پمپ روغن 9-2شكل  

. مي باشد 5bar~3فشار روغن  2,500r/minدر سرعت موتور 
  .فشار روغن در سرعت هاي باال بيشتر مي باشد

 فشارروغن استاندارد: (kPa{kfg/cm2,psi}[rpm]) 
446～588{4.6～6.1, 64～84}[2500] 
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  شمع

عث خوردگي زودتر كنند كه بااالتري كار ميز به توربوشارژ در دما و فشار بهدر مقايسه با موتورهاي تنفس طبيعي موتورهاي مج

مجهز به اليه  1.8Tشمع مناسب موتور.  بنابراين شمع هاي معمولي را نمي توان براي اين موتور استفاده كرد ،شودپالتين شمع مي

 .اي از پالتينوم يا ايريديوم است كه نقطه ذوب آن را افزايش مي دهد

 
 شمعپالتين براي  مرغوباستفاده از دو فلز  10- 2شكل 

ساخته شده است كه  مرغوبالكترود اين شمع ها از فلزات 
در برابر خوردگي مقاوم هستند و باعث افزايش طول عمر 

 .شمع مي شوند

  1.8در موتورT  استفاده شده  مرغوباز دو فلز
 )پالتينوم و ريديوم(است

  2.0در موتورT  در ساخت  مرغوبتنها از يك فلز
 الكترود شمع استفاده شده است

  484در شمع موتورQ  به  مرغوبيهيچ آلياژ و فلز
 .كار نرفته است

  كوئل جرقه

 .زني استبدليل فشار تراكم باالتر نياز به كوئل قوي تر جهت ايجاد ولتاژ مناسب براي جرقه 

 
 كوئل جرقه  11- 2شكل 

در مقايسه با موتورهاي تنفس طبيعي تغييرات زير در كوئل
 .اعمال شده است 1.8Tجرقه موتور 

  از ظاهر اين كوئل پيداست كه نسبت به مدل هاي
 . مشابه قسمت فوقاني كوئل بزرگتر و ضخيم تر شده است

 انرژي الزم براي جرقه زني در اين كوئل از مقدار 
45mJ  55به در موتورهاي معموليmJ پيدا كرده  شافزاي

افزايش انرژي يعني دستيابي به ولتاژ جرقه باالتر و . است
 .جرقه طوالني تر

 
 
 
 

ريديوم براي اياستفاده از 
 الكترود مركزي

استفاده از پالتينوم براي 
بدنه الكترود  

محل اعمال (كانكتور كوئل
 )ولتاژ پايين

 هسته فلزي

 سيم پيچ ثانويه سيم پيچ اوليه

شمع واير  

 شمع
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سيستم كنترل توربوشارژ1- 3شكل   

 

 

 

  سيستم كنترل توربوشارژ -3
 اهداف فصل

 

 

 

 :مي توانيدبعد از مطالعه اين فصل 

 ساختار و اجزاي تشكيل دهنده توربوشارژ را معرفي نماييد 

  توربوشارژ را بيان كنيداصول كنترلي سيستم 

 نحوه روغن كاري و خنك كاري سيستم را شرح دهيد 

 نكات اوليه الزم در مورد سيستم توربوشارژ را بيان كنيد 

 نحوه عيب يابي سيستم راتشريح كنيد 
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 اجزاي تشكيل دهنده سيستم كنترل توربوشارژ 1- 3

ردش كمپرسور مي شود كه و خود باعث گآيد گردش در مينبشي دودهاي خروجي به توربوشارژ با استفاده از انرژي ج توربين

  .كه نتيجه آن افزايش قدرت موتور است مي شودهواي بيشتري به موتور ارسال به موجب آن 

 توربوشارژ 3-1-1

شي در كه از تكنولوژي شركت ميتسوبي. شانگهاي مي باشد MHIساخته شركت  1.8T توربوشارژ استفاده شده در موتور

مي باشد و ماكزيمم نرخ فشرده سازي هواي  190,000r/minماكزيمم سرعت اين توربوشارژ . بردتوربوشارژها بهره ميطراحي 

  . است 1.9barورودي توسط اين توربوشارژ 
 

 
 توربوشارژ 2- 3شكل 

 : مهمترين اجزاي به كار رفته در توربوشارژ عبارتند از

  استو توربين  كمپرسورتوربوشارژ كه دربرگيرنده پوسته 

  كنترل توربوشارژ) سوپاپ سولنوئيدي(شيربرقي 

 سوپاپ اطمينان ورودي 

 مجراي روغن كاري 

  كاري خنكمجراي 

 كمپرسور و توربين 3-1-2

 
توريبين و كمپرسور 3- 3شكل   

 توربين 2 كممپرسور 1

 رينگ آب بندي فلزي 4 ياتاقان شناور 3
 

هسته اصلي ساختار تشكيل دهنده   كمپرسورو  توربين
 .باشندتوربوشارژ مي

 شده و از  كمپرسورهوا وارد قسمت مركزي : كمپرسور
  .محيط خارجي آن خارج مي شود

  از ترك موتور به قسمت  دود هاي خرورجي پس :توربين
هاي توربين برخورد كرده و آن را به حركت در خارجي پره

  .كنندداخلي آن به سمت اگزوز حركت ميآوردند و از قسمت مي

 توربوشارژ داراي دو عدد ياتاقان شناور است تا بتواند 
در قسمت داخل و و خارجي ياتاقان ايجاد را فيلم روغن  هاياليه
. برنز ساخته شده اند -ها از آلياژهاي نازك سربياتاقان. دننماي

ياتاقان ها در هنگام كاركرد توربوشارژ بين شفت و محفظه ياتاقان
 .كنندميگردش
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  دارداز آنجا كه توربوشارژ با دودهاي خروجي سروكار

در زمان كوتاهي دماي آندر صورت عدم خنك كاري صحيح،
تواند توربوشارژ را ازميدماي باال . برسد 400ºCمي تواند به

حركت باز دارد مخصوصا وقتي كه سيستم در دورهاي باال و زير
با توجه به اين توضيحات توربوشارژ. بار زياد در حال كار است

رينگ آب بندي از فلزات با. نياز به آب بندي دقيقي دارد
استفاده از روغن كاري و. مقاومت حرارتي باال ساخته شده است

خنك كاري جهت كاهش دماي توربوشارژ باعث بهبود آبمايع
 بندي توربوشارژ مي شود

  جهت افزايش بهبود عملكرد آب بندي توربوشارژ در
قسمت توربين از يك پره پاشش روغن استفاده شده است كه

تواند روغن اضافي خروجي از رينگ را توسط نيروي گريز از مي
 مركز به اطراف بپاشد

 

 

  )باي پس(سوپاپ مجراي كنار گذر  3-1-3

 
 سو پاپ مجراي كنار گذردود 4-3شكل

 

وظيفه اين سوپاپ اين است كه در سرعت هاي باال و فشارهاي
باالي كاركرد توربوشارژ يك مجراي عبوري براي دودها بازكند
كه باعث كاهش فشار توربوشارژ و مقاومت دودهاي خروجي

  .شودمي
  ن قرار ورودي توربين توربوشارژ و خروجي آاين مجرا بين

شود دودها به طور مستقيم وقتي كه سوپاپ باز مي. گرفته است
وارد خروجي توربين شده و در واقع توربين را دور مي زنند كه با اين
كار سرعت كاركرد توربين كاهش يافته و در نهايت از فشار كاركرد

 .سته مي شودتوربوشارژ كا

  با كنترل مقدار باز شدن سوپاپ در حين كاركرد
توربوشارژ مي توان فشار كاري آن رادر حد فشار مورد نظر و مطلوب

 .ثابت نگه داشت
 

 

  سو پاپ مجراي كنار گذر

 دود
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 عملگر پنوماتيكي 3-1-4

 
 عملگر پنوماتيكي 5- 3شكل 

.پس را به عهده داردگر وظيفه كنترل سوپاپ باياين عمل
معادل فشار مطلق 0.45barوقتي فشار نسبي عملگر به 

1.45bar مي رسد عملگر شروع به كار كرده و سوپاپ را باز
 .كندمي

  لوله ورودي هواي متصل به عملگر پنوماتيكي توسط
 .شيربرقي كنترل توربوشارژ كنترل مي شود

  معادل فشار پيش فشار اوليه الزم براي كاركرد عملگر
 هرگز مقدار آن را تغيير ندهيد. بار است 0.45نسبي

 

 

 كولراينتر  1-5- 3

ميل به خود  ،با كاهش دماي هواي ورودي. هواي ورودي به موتور است) تراكم(وظيفه اينتر كولر كاهش دما و افزايش چگالي 

  سوزي كاهش مي يابد
 

 
اينتر كولر 6- 3شكل   

درجه 200تواند به دماي هواي خروجي از توربوشارژ مي 
از چگالي آن كاسته هرچه دما بيشتر باشد. د برسداسانتيگر

شود و هرچه هوا كمتر باشد از قدرت توليدي موتور كاستهمي
سرعت مي تواند به موتور و اجزايمي شود بعالوه دماي باال به 

  ن آسيب برساندآ
باتوجه به توضيحات داده شده دماي هواي ورودي بايد قبل از

  .رسيدن به موتور توسط اينتر كولر خنك شود
 

 

 شيربرقي كنترل توربوشارژ 3-1-6

شير برقي كنترل توربوشارژ با به كار انداختن عملگر پنوماتيكي باعث كاهش فشار كاركرد توربوشارژ شده و از افزايش فشار و 

  .كندراه دودهاي خروجي جلوگيري مي مقاومت در سر
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 توربوشارژشير برقي كنترل  3-1-7

 
ژشير برقي كنترل توربوشار 7-3شكل  

به بدنه توربوشارژ متصل شده  شير برقي كنترل توربوشارژ
 :است و داراي دو وظيفه اصلي زير است

 شارژوقتي فشار كاركرد توربو: محدود كردن فشار ماكزيمم
 .كندوپاپ باي پس را باز ميبيشتر از حد مجاز آن باشد س

 فشار بسيار باالي هواي ورودي منجر به خودسوزي
 .شودمي

 وتور مقاومت درمبا افزايش دور :  كنترل فشار توربوشارژ
ي اين مقاومت زيادوقت. سر راه دودهاي خروجي نيز افزايش مي يابد

نند در نتيجه توانتوانند به راحتي موتور را ترك كشود دودها نمي
نه تنها به افزايش دراينجا عملكرد توربوشارژيابد موتور كاهش مي
در چنين. شودهم ميكند بلكه باعث كاهش آنقدرت كمك نمي
د شده در سر راهپس باز شده و از فشار ايجاحالتي سوپاپ باي

ه خود باعث افزايش قدرت موتوركاهد كدودهاي خروجي مي
 .شودمي

 توربوشارژشير برقي كنترل اصول عملكرد  3-1-8

 
 شير برقي كنترل توربوشارژاصول عملكرد  8-3شكل

 
شير برقي كنترل  2 به سمت عملگر 1

 توربوشارژ
خروجي توربو شارژ از 3 ورودياز 4 

 توربوشارژ
 

متصل شده است، اولي) مجرا(به اين شير برقي سه لوله 
مسيري است از شير برقي به سمت عملگر پنوماتيكي، دومي به

توربوشارژ متصل است و ديگري به ورودي توربو شارژرخروجي
   .متصل است

 وقتي كه شير برقي خاموش است عملگر پنوماتيكي به
مجراي هواي خروجي از توربوشارز متصل مي شود و سوپاپ باي پس

كند تا از فشار توربوشارژ كاستهبار باز مي 1.45را در فشار مطلق 
در محدوده فشار مجاز خود كار توربوشارژبنابراين دراين حالت  . شود
 كند مي

 ي بهوقتي كه شير برقي روشن شود عملگر با  هواي ورود
اين كند در نتيجه سوپاپ باي پس درتوربوشارژ ارتباط برقرار مي

 .حالت بسته مي ماند
 

 

 سوپاپ اطمينان هواي ورودي 1-9- 3

خروجي آن قرار دارد و با باز كردن يك مجراي باي پس براي هواي اين سوپاپ بين مجراي ورودي هوا به توربوشارژ و مجراي 

  . شتاب جلوگيري مي كند )پسماند(هيسترزيس كند و از ايجاد پديده ان كاركرد توربوشارژ را كنترل ميورودي به توربوشارژ زم
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 سوپاپ اطمينان 3-1-10

 
سوپاپ اطمينان 9-3شكل  

 :اين سوپاپ داراي دو وظيفه اصلي زير است

 وقتي كه دريچه گاز به:  حذف پديده پسماند شتاب
توربوشارژ به يك باره فشار خروجي. طور ناگهاني بسته شود

و اين فشار به كمپرسور توربوشارژ اعمال يابدافزايش مي
ديدهمدن پدر شتاب گيري بعدي امكان بوجود آ .شودمي

كند به اين ترتيب سوپاپپسماند شتاب افزايش پيدا مي
ه در چنين مواقعي هواي خروجي ازاطمينان وظيفه دارد ك

ن متصل نمايد يعني ورودي وبه مجراي ورودي آ را توربوشار
كند تا از فشار خروجيروجي توربوشارژ را به هم متصل ميخ

در هنگام بسته شدن ناگهاني دريچه گاز جلوگيري توربوشارژ
بسته شدنبعد از  كند اين امر شتاب گيري بعدي موتور را

 ناگهاني دريچه گاز بهبود مي بخشد

 با باز شدن اين: كنترل زمان بندي عملكرد توربوشارژ
سوپاپ مي توان زمان كار كرد توبوشارژ را تعيين كرد وقتي كه
در سرعت هاي پايين به توربوشارژ نيازي نباشد اين سوپاپ باز
شده و در عين حال كه توربين همچنان مي تواند با سرعت باال

 . يردبچرخد عمل شارژ هواي ورودي صورت نمي پذ

 اصول عملكرد سوپاپ اطمينان 3-1-11

 
 اصول عملكرد سوپاپ اطمينان 10- 3شكل 

 
حالت بسته بودن  2 حالت باز بودن سوپاپ 1

 سوپاپ
 سوپاپ اطمينان 4 هواي ورودي از فيلتر 3

 

رقاين سوپاپ در اصل يك شيربرقي دوپايه است، وقتي كه ب
مجراي كنارباشد يعني بسته مي) خاموش است(دار نيست

گذار را مي بندد در اين حالت عمل شارژ هواي ورودي انجام
پس را باز كرده وي شير فعال شد مجراي بايوقت. مي شود

  .عمل شارژ متوقف مي شود
  در اين): خاموش بودن شير برقي(بسته بودن سوپاپ

هـوايتا مجراي كنار گذر را بسته نگه مي دارد  ، حالت سوپاپ
 موتور شودشارژ شده وارد 

 درايـن :)برق دار شـدن شـير برقـي   (باز بودن سوپاپ
ده شده و مجـراي كنـار گـذر بـازوضعيت سوپاپ به عقب كشي

خود توربوشارژ دوباره به مسير اوليهشود و هواي خروجي از مي
در اين حالت فشـار از روي. رددگيعني ورودي توربوشارژ بر مي

 .توربوشارژ برداشته مي شود
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 )محيط(ر جوسنسور فشا 1-12- 3

 .را اندازه گيري نمايد) ارتفاع از سطح دريا(اضافه شده است تا فشار محيط  1.8Tيك سنسور فشار به موتور 

 
فشار هواي محيط 11-3شكل  

اين سنسور در كنار كوئل جرقه سيلندر چهارم نصب شده است از
 :سور در موارد زير استفاده مي شوداطالعات اين سن

  پمپ خالكنترل زمان كاركرد 

 جهت محاسبه و اصالح مقدار فشار هواي مطلوب و مورد
 نظر از توربوشارژ 

در شرايطي كه اين سنسور با خطا كار كند پيش فرض در نظر 
 .متر است 2000گرفته شده براي ارتفاع از سطح دريا

 سنسور فشار هواي منيفولد 1-13- 3

 .اندازه گيري مقدار فشار هواي منيفولد استفاده مي شودن براي صب شده است و از آبر روي منيفولد ورودي ن اين سنسور 

 
 سنسور فشار هواي منيفولد 12- 3شكل 

 .از اطالعات اين سنسور در موارد زير استفاده مي شود

  اصالح اطالعات مربوط به مقدار لحظه اي حجم هواي
 موجود در منيفولد

 وقتي كه اختالف فشار بين دو. كنترل سوپاپ اطمينان
دريچه گاز از انداه تعيين شده بيشتر شود سيستم سوپاپقسمت 

 .اطمينان را باز كرده تا از فشار پشت دريچه گاز بكاهد

اگر اين سنسور خراب شود روي كنترل كاركرد توربوشارژ بي تاثير
 .خواهد بود

 

 توربوشارژ)فشار(سنسور  1-14- 3

 .گيردشار كاري توربوشارژ را اندازه مينصب شده است و فاين سنسور در قسمت چپ جلو پنجره و در قسمت خروجي اينتر كولر 

 

 
 سنسور توربوشارژ 13-3شكل

اي تعيين زمان بازمدول كنترل موتور از اطالعات اين سنسور بر
كند تا فشار كاريپس دود استفاده ميشدن سوپاپ باي

 .توربوشارژ را كنترل نمايد

  توربوشارژ را دراگر اين سنسور خراب شود كنترل يونيت
كند به اين ترتيب كه برقد محدوده فشار مجاز خود كنترل ميم

سوپاپ اطمينان و شير برقي كنترل توربوشارژ را قطع مي كند و به
بار قرار 1.4بوشارژ در محدوه اين ترتيب ماكزيمم فشار توليدي تور

 گيردمي
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 اصول كنترلي توربوشارژ 2- 3

 توربوشارژ) هدف(تعيين فشار مطلوب 2-1- 3

به ميزان باز بودن دريچه گاز بستگي دارد به اين دليل كه مقدار باز بودن دريچه گاز نياز راننده وهله اول در  مطلوبمقدار فشار 

كند و اين حجم خود به ميزان بازبودن نياز حجم هواي ورودي را تعيين ميگشتاور مورد . دهده ميزان گشتاور موتور را نشان ميب

  .رداو فشار توليدي توسط توربوشارژ بستگي د دريچه گاز

 
  مقدار فشار مطلوب توربوشارژ در شرايط مختلف 14- 3شكل 

 

وضعيت ماكزيمم فشار در حالت باز بودن كامل دريچه گاز
چقدر ميزان باز بودن دريچه گاز كمتر باشد هر. اتفاق مي افتد

 استفشار هواي ورودي كمتري نيز مد نظر

 زماني كه فشار هواي ورودي مطلوب كمتر از فشار
-non(جو باشد توربو شارژ در مد غير فعال قرار مي گيرد

turbocharging mode( 

 رودور موتور به مقدار مشخصي باال ميوقتي د
يابد كه باعثت سر راه دودهاي خروجي افزايش ميمقاوم

كاهش قدرت موتور مي شود دراين شرايط سيستم مقدار فشار
 را كم مي كند  ) مورد نياز(هدف

 

 توربوشارژتوليدي فشار   نظارت بر 3-2-2

گيرد كه آيا فشار كاركرد توربوشارژ را زير نظر مي كنترل يونيت بواسطه اطالعات ارسالي از سنسور فشار توربوشارژ همواره

برقي كنترل  اگر فشار از حد مطلوب فراتر رود سيستم شير. متناسب با فشار مطلوب و مورد نظر سيستم است يا خيرخروجي آن 

  .كند تا مدار كنار گذر دودهاي خروجي باز شده و از فشار توربوشارژ كاسته شودتوربوشارژ را باز مي

 ر داشته باشدفشار خروجي همواره چك مي شود كه در محدوده فشار مطلوب سيستم قرا

 
 نظارت بر فشار توليدي توربوشارژ نحوه  15-3شكل

 

 اگر به هر دليل كاركرد سنسور فشار توربوشارژ با اشكال
شود وشيربرقي كنترل توربوشارژ قطع مي مواجه شود ولتاژ تغذيه

 .بررسي نمودن فشار خروجي توربوشارژ امكان پذير نمي باشد
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 كنترل توربوشارژ 3-2-3

مي رسد  1,200r/min توربوشارژ زماني كه دور موتور به. يابدود دور موتور به آرامي افزايش ميگاز فشرده مي شوقتي پدال 

اين مقدار  اگر دور موتور از. مي تواند به ماكزيمم فشار كاري خود برسد 1,800r/minشروع به شارژ هواي ورودي مي كند و در دور 

  . نگه مي داردتوربوشارژ فشار آن را در حد فشار مورد نياز و مطلوب  فراتر رود سيستم با باز كردن شير برقي
 

 
  رابطه بين فشار توربوشارژ، دور موتور و مقدار بازبودن دريچه گاز 16-3شكل

 فشار مطلوب 2 دور شروع كنترل توربوشارژ 1

 ماكزيمم فشار 4 فشار واقعي توربوشارژ 3
 

دور موتور و شكل سمت چپ رابطه بين فشار توربوشارژ،
 .مقدار بازبودن دريچه گاز را نشان مي دهد

عملكرد از شكل پيداست كه بعد از باز شدن دريچه گاز 
توربوشارژ با هيسترزيس همراه است كه به آن پديده

كه دليل آن اينرسي. شودهيسترزيس توربوشارژ گفته مي
    .كمپرسور توربوشارژ در لحظه باز شدن دريچه گاز است

 

 

 مشخصه هاي كاركرد سوپاپ باي پس دودهاي خروجي 2-4- 3

وقتي كه فشار به حد . شير برقي بسته است. وقتي كه دور موتور پايين است و فشار توربوشارژ از مقدار مطلوب پايين تر است

انرژي دودهاي يابد زماني كه دور موتور افزايش مي. دشود تا سطح فشار حفظ شونظر مي رسد شير برقي نيمه باز ميفشار مورد 

  .يابدميزان باز بودن سوپاپ افزايش مي شود در اين حالتخروجي نيز بيشتر مي
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-بازبودن سوپاپ بايوربين و ميزان رابطه بين فشار توربوشارژ، بار كاركرد ت 17- 3شكل 

 پس

نمودار سمت چپ رابطه بين فشار توربوشارژ، بار كاركرد توربين
  .و ميزان بازبودن سوپاپ باي پس را نشان مي دهد

 دوقتي كه دور موتور افزايش پيدا كر: فشار توربوشارژ
مقدار فشار توربوشارژ در حد ثابتي باقي مي ماند زماني كه دور موتور

  .بيشتر شود اين فشار كاهش مي يابد

 توربوشارژ در حالت تمام بار و دورموتور: بار كاركرد توربين
ز فشار كاركردهرچه دور افزايش يابد ا. پايين در حال كار است

ق كنترل سوپاپين كاهش از طريشود كه اتوربوشارژ كمتر مي
  .انجام مي شودپس باي

 در دورهاي پايين سوپاپ بسته: مقدار باز شدن سوپاپ
 است با افزايش سرعت ميزان بازبودن سوپاپ نيز افزايش مي يابد

 

 كنترل سوپاپ اطمينان 2-5- 3

 .كندكنترل ميو فشار خروجي توربوشارژ كنترل يونيت موتورسوپاپ اطمينان را براساس مقايسه بين فشار مطلوب 

 

 
 كنترل سوپاپ اطمينان  18- 3شكل 

1 
سنسور اندازه گير مقدار 

ورودي جريان  
 سنسور موقعيت دريچه گاز 2

 ECU 4 سنسور فشار هواي ورودي 3

   سوپاپ اطمينان 5
 

سيگنالهاي ورودي مربوط به كنترل سوپاپ اطمينان عبارتند از
  كاركرد توربوشارژجريان هوا، موقعيت دريچه گاز و فشار

 وقتي فشار مطلوب سيستم كمتر از فشار جو باشد سوپاپ
 .باز است

 زماني كه فشار مطلوب بيشتر از فشار جو باشد سوپاپ
 .بسته باقي مي ماند

 روجي خراب باشدخپس دودهاي زماني كه سوپاپ باي
سوپاپ ،در محدوده مجاز كاركردتوربوشارژ جهت حفظ فشار 

 .شوداطمينان باز مي
 

 

 فشار مطلوب

واقعي توربوشارژفشار  

 بار كاركرد توربين

پسميزان باز بودن سوپاپ باي  كامال بسته 
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 روان كاري و خنك كاري توربوشارژ 3- 3

 .كاري نمودكاري و خنكح مجموعه را روانجهت اطمينان از عملكرد صحيح توربوشارز بايد به طور صحي

 سيستم روغن كاري  3-1- 3

  .كاري شودكاري و روانه طور مداوم توسط روغن موتور خنكتوربوشارژ بايد ب

 
 مدار روغن كاري سيستم 19- 3شكل              

 
 

  لوله ورود روغن و لوله خروج روغن به مجموعه
  .متصل شده است

  
 روغن توسط مـدار اصـلي روغـن موتورواقـع در

ي توربوشـارژبعد از روان كار شودميبلوكه سيلندر  تغذيه 
 گردروغن به كارتل بر مي

 

 

 مدار خنك كاري سيستم  3-2- 3

 .شودك كردن توربوشارژ نيز استفاده ميتوسط روغن موتور از مايع خنك كاري براي خن كاري مجموعهعالوه بر خنك كاري و روان

 
 مدار خنك كاري20-3شكل                         

مايع خنك كاري از سر سيلندر به سمت توربوشارژ هدايت
كند و ايناز آنجا به سمت واتر پمپ حركت ميشود و مي

  .كندسيكل ادامه پيدا مي
جهت خنك كاري توربوشارژ پس از خاموش شدن موتور، از

استفاده 1.8Tيك استراتژي خنك كاري در موتور
  ).post-running strategy(شودمي

 

  108~99دماي موتور بين اگر بعد از بستن سوئيچºC

به كار زيمم خود شروعدور ماكدرصد  60قرار داشته باشد فن با 
 . دكنمي

  ه باشد مقدار كاركرد فن بهجدر  108اگر دما بيشتر از
 درصد مي رسد 90

  دقيقه مي باشد 2فن  زمان كاركرد. 
. 
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 نكات اوليه در مورد توربوشارژ 4- 3

 .ادامه آورده شده است در 1.8Tموتور اطالعات مربوط به نگهداري و شرايط رانندگي در خصوص 

 اطالعات مربوط به نگهداري سيستم 4-1- 3

  كرد استفاده SLبا كيفيت  10W-30روغن موتور مانند مدلهاي قبلي براي اين موتور نيز بايد از 
 

 
  اطالعات مربوط به نگهداري سيستم21-3شكل

  
  
 

  10نوع روغنW-30 

 درجه كيفيت روغن)API quality grade:( SL يا باالتر 

 5,000: زمان تعويضkm/6 months 

  ليتر در 4.7-تعويض اولليتر براي  5.4: ظرفيت روغن
 دوره هاي بعدي تعويض روغن و فيلتر

 

 الزامات رانندگي 4-2- 3

استفاده صحيح از سيستم نيازمند رعايت نكاتي در رانندگي است تا از  . بسيار باالست 1.8Tدماي كاركرد توربوشارژ در موتور

  . آسيب ديدن زود هنگام آن بواسطه اعمال فشار زياد در دماهاي باال جلوگيري شود
 

 
ملزومات رانندگي 22-3شكل  

 

 :نكاتي كه بايد در رانندگي رعايت شود يه شرح زير است

  نيد كه باعثكاز افزايش بيش از حد دور موتور جلوگيري
 .ن مي شودافزايش دور توربوشارژ وصدمه ديدن آ

 وقتي خودرو براي مدتي با سرعت در حال حركت بوده
ور آرام كمياست قبل از خاموش كردن موتور اجازه دهيد موتور در د

  .يابدوشارژ كاهش بكار كند تا دماي تور
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 عيب يابي سيستم توربوشارژ 5- 3

 ورده شده استدر ادامه آ 1.8Tكدهاي خطا و پارامترهاي عملكردي توربوشارژ موتور 

 كدهاي خطا 5-1- 3

يب يابي را سريع تر و ع ،كد هاي خطا. كدهاي خطاي مربوط به عملكرد توربوشارژ به سيستم اضافه شده است 1.8Tبراي موتور 

  .كنندراحت تر مي

 

 
  توربوشارژكدهاي خطاي مربوط به سيستم  23-3شكل

  
  
 

 نواع كدهاي خطاي مربوط به سيستم توربوشارژا ا

  كدهاي خطاي مربوط به عملكرد شير برقي كنترل
 توربوشارژ

  توربوشارژ)فشار(سنسوركدهاي خطاي مربوط به 

 كدهاي خطاي مربوط به سوپاپ اطمينان 

  كدهاي خطاي مربوط به شارژ بيش از حد هواي
 ورودي

 

 پارامترهاي سيستم 5-2- 3

تر مي ها باعث عيب يابي سريعآشنايي با اين پارامتر. توان پارامترهاي عملكردي توربوشارژ را مشاهده كردميتوسط دستگاه دياگ 

 .شود

 

 
 واحد نتيجه نام

اندازه گيري شده توسط (دبي هواي ورودي
 )سنسور جريان هوا

11.5 kg/h 

 hpa 410.47 فشار مطلق ورودي

 kg/h 11.3 دبي ورودي

سنسور فشار و دماي (فشار ورودي واقعي
 )هواي ورودي

0.0 v 

 پارامترهاي عملكردي سيستم توربوشارژ 24- 3شكل 

 

 پارامترهاي عملكردي سيستم توربوشارژ

 اطالعات سنسور فشار ورودي 

  توربوشارژاطالعات سنسور 
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 سيستم تهويه كارتل و سيستم كنترل بخارات بنزين1-4شكل

 

 

 

 تهويه كارتل و سيستم كنترل بخارات بنزين سيستم  4

  اهداف فصل
 
  :بعد از مطالعه اين فصل مي توانيد 

  نحوه كار و كنترل سيستم تهويه كارتل را توضيح دهيد
  نحوه كار و كنترل سيستم كنترل بخارات بنزين را توضيح دهيد
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 سيستم تهويه بخارات روغن كارتل  4-1

. كندجود در كارتل به محيط جلوگيري ميكارتل از وارد شدن بخارات روغن و آالينده هاي مواين سيستم با حفظ تعادل فشار 

در ادامه به بررسي سيستم تهويه كارتل در موتورهاي توربوشارژ دار نسبت به موتورهاي تنفس طبيعي كمي متفاوت مي باشد كه 

  .شودآن پرداخته مي

 در شرايط غير فعال بودن توربوشارژ

 
در شرايط غير فعال بودن سيستم تهويه بخارات روغن كارتل كاركرد  2-4شكل

 توربوشارژ

 
 

زماني كه توربوشارژ غير فعال است بواسطه وجود خال در
شود تا گازهايسوپاپ تهويه كارتل باز مي ،منيفولد ورودي

  .موجود در كارتل در احتراق شركت كنند
شار آناز طرف ديگر خروج گازها از كارتل باعث كاهش ف

شود كه اين امر با وارد كردن هواي ورودي از مجراي تعببيهمي
جبران شده و تعادل فشار در كارتل حفظ ،فيلتر هوا بعد ازشده

  .مي شود
 

 

 در شرايط فعال بودن توربوشارژ

 
در شرايط غير فعال بودنسيستم تهويه بخارات روغن كارتل كاركرد  3- 4شكل 

 توربوشارژ

 

توربوشارژ فعال باشد فشار هواي منيفولد ورودي بيشتروقتي 
ماز فشار كارتل است در اين حالت سوپاپ يك طرفه سيست

اند درنتيجه عمل تهويه كارتل انجاممتهويه كارتل بسته مي
  .نمي شود

هاي موجود در كارتل تنها توسط لوله تعبيهزدر اين شرايط گا
زآنجاربوشارژ شده و ارد مجراي ورودي توشده در ورودي هوا وا

  .شوندوارد موتور مي
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 سيستم كنترل بخارات بنزين  4-2

سيستم كنترل بخارات بنزين وظيفه دارد كه فشار باك بنزين را در حالت تعادل نگه دارد و بخارات ذخيره شده در مخزن 

 .شودنها در هوا جلوگيري ف موتور هدايت كند تا از انتشار آكنيستر را براي سوختن به طر

  

. كنترل بخارات بنزين استفاده شده استاز دو سوپاپ يك طرفه در سيستم  1.8Tبرخالف موتورهاي تنفس طبيعي در موتور 

يكي ازاين سوپاپها بين شير برقي كنيستر و منيفولد ورودي و ديگري بين شير برقي كنيستر و مجراي هواي ورودي بعد از فيلتر  

 .هوا قرار داده شده است

 شرايط غير فعال بودن توربوشارژدر 

 
غير فعال بودن سيستم كنترل بخارات بنزين در شرايط عملكرد  4-4شكل

 توربوشارژ

در شرايط غير فعال بودن توربوشارژ فشـار منيفولـد كمتـر از
بنــابراين بخــارات بنــزين مــي تواننــد واردفشــار محــيط اســت 

  .منيفولد شده و در احتراق شركت كنند
برقي كنيستر باز اسـت بسـته بـه ميـزان خـالوقتي كه شير 

منيفولد بخـارات بنـزين از سـوپاپ يـك طرفـه گذشـته و وارد
  .شونديمنيفولد ورودي م

 
 

 

 توربوشارژ در شرايط فعال بودن

 
فعال بودن توربوشارژسيستم كنترل بخارات بنزين در شرايط عملكرد  5-4شكل

از فشـار محـيطدر زمان فعال بودن توربوشارژ فشار منيفولـد  
  .بيشتر است بنابراين سوپاپ يك طرفه اول بسته است

وقتي كه شير برقي كنيستر باز شـود جريـان بخـارات بنـزين
تا در احتـراقوارد هواكش و از آنجا وارد ورودي توربوشارژ شده

  .شركت كند
ود هوا به سمتهواكش از ورموجود در خرطومي سوپاپ يك طرفه 

 .كندكنيستر جلوگيري مي
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سيستم كنترل پمپ خال 1- 5شكل   

 
 

 سيستم كنترل پمپ خال - 5فصل  

  فصلاهداف 
 

 :بعد از مطالعه اين فصل مي توانيد 

 اجزا و ساختار تشكيل دهنده سيستم كنترل پمپ خال را تشريح كنيد 

 استراتژي و روش كنترل سيستم را تشريح كنيد. 

 روش عيب يابي سيستم را بيان كنيد 
 

 
  

پيستون

 سوپاپ كنترل

 فنر ديافراگم  اهرم عملگر سوپاپ

محفظه فشار متغير محفظه فشار ثابت
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 اجزاي تشكيل دهنده سيستم كنترل پمپ خال 5-1

انداختن بوستر ترمز نياز به فشار منيفولد ورودي بيشتر از فشار جو است براي كار  مجهز به توربوشارژ ن جا كه در موتورهاياز آ
  شودو سيستم كنترل كننده آن احساس مييك پمپ خال 

اجزاي اصلي اين سيستم عبارتند از پمپ . كندشود استفاده ميمپ خال كه به صورت برقي كنترل مياز يك پ 1.8Tموتور 
  يك طرفه هاي و سوپاپ شيلنگ بوستر، سنسور فشار خال، رله پمپ، )برقي(خال

 پمپ خال 5-1-1

  . پمپ خال مكانيكي است و يك DC يك موتوركند اين پمپ شامل كاركرد مناسب بوستر را تامين مي خال الزم براي ،اين پمپ
 

 
پمپ خال 2- 5شكل   

وقتي كه توربوشارژ فعال باشد منيفولد ورودي قادر نخواهد
خال الزم براي كاركرد بوستر را تامين كند دراين شرايطبود

  .پمپ خال اين وظيفه را انجام مي دهد
 

 

 سنسور فشار خال 5-1-2

كند و آن را در اختيار كنترل يونيت موتور قرار داده تا بر اساس فظه خال بوستر را اندازه گيري مياين سنسور خال موجود در مح
  .نمايداين اطالعات پمپ خال را كنترل 

 
 سنسور فشار خال 3- 5شكل 

اين سنسور در محفظه بوسترهمان طور كه از شكل پيداست 
  نصب شده است

  
سيگنال توليدي توسط اين سنسور نسبت به مپ: توجه

سنسور متفاوت است در اين سنسور هرچه فشار كمتر باشد
  مقدار ولتاژ بيشتر است

 

 

 
 
 
 
 

 سنسور فشار خال ترمز
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 بوستر شيلنگ 5-1-3
 

  شيلنگ بوستر
اين سيستم شامل پمپ . با سيستم پمپ خال تركيب شده است 1.8Tشيلنگ بوستر مربوط به موتورهاي تنفس طبيعي در موتور 

  كه اين سيستم به طور موازي با شيلنگ بوستر قرار گرفته است. باشدنگ پمپ خالوسوپاپ هاي يك طرفه ميشيلخال، 
 

 
مدار پمپ خال 4- 5شكل   

شامل دو سوپاپ يك 1.8Tمدارسيستم پمپ خال در موتور
 طرفه مي باشد 

 يك سوپاپ بين بوستر و منيفولد ورودي قرار دارد كه از
د توربوشارژ بهورود هواي پر فشار منيفولد ورودي در هنگام كاركر

 كندبوستر جلوگيري مي

 سوپاپ ديگر در شيلنگ پمپ خال بين بوستر و پمپ قرار
 .جلوگيري كند )افزايش فشار(خال  ياست تا از نشتداده شده

 
وقتي كه توربوشارژ فعال باشد پمپ خال روشن شده و خال

   .الزم براي كاركرد بوستر را تامين مي كند
 

 

 استراتژي و روش كنترل سيستم پمپ خال 5-2

بستگي به فشار جو و اطالعات  كاركرد پمپ. باعث روشن شدن پمپ مي شودكنترل يونيت موتور با فعال كردن رله پمپ خال 
  .ارسالي از سنسور فشار خال دارد

 
 مدار پمپ خال  5-2-1

 
 مدار پمپ خال5-5شكل

1 ECU 2 سنسور فشار خال 

 پمپ خال 4 رله پمپ 3
 از فيور پمپ خال 6 از رله اصلي 5

 

  .سنسور فشار خال به كنترل يونيت موتور وصل است
شـارارسالي از سنسـور ف كنترل يونيت بر اساس سيگنال 
كنـد و بـراين اسـاس رويخال رله پمپ خال را كنترل مـي

  .كاركرد  پمپ كنترل دارد
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  پارامترهاي كنترلي پمپ خال 5-2-2
 

)متر(ارتفاع   0 2000 4000 5000 

آستانه باز شدن سوپاپ 
 )hpa(خالفشار 

400 380 300 200 

آستانه بسته شدن سوپاپ 
 )hpa(فشار خال

600 500 400 300 

پارامترهاي كنترلي پمپ خال 6-5شكل  

. كندشتر باشد پمپ خال  زود تر عمل ميهرچه ارتفاع بي
هاي پي در پي خاموش و روشن شدنبراي جلوگيري از 

يك اختالف فشار بين آستانه باز شدن سوپاپ و بسته  ،پمپ
  .شدن آن وجود دارد

كند با در زمان روشن بودن موتور كار مي پمپ فقط: نكته
خاموش شدن موتور جهت جلوگيري از افت توان باتري 

  پمپ غير فعال مي باشد
 

 عيب يابي سيستم كنترل پمپ خال 5-3

نها را خواند وهمچنين پارامترهـاي  آكدهاي خطاي مربوط به عملكر پمپ توسط كنترل يونيت ثبت مي شود كه مي توان با دستگاه دياگ 
 .كاركرد سيستم را مشاهده نمود و اقدام به عيب  يابي و تعمير سيستم نمود

به چراغ ترمز دستي را  CANاگر در هنگام رانندگي عملكرد سنسور فشار خال با مشكل مواجه شود سيستم از طريق شبكه : توجه
 .مده را گوشزد كندكند تا به راننده خطاي بوجود آميصورت چشمك زن روشن 

 كدهاي خطا 5-3-1
DTC P1479 

 P1479 سيگنال نادرست ارسالي از طرف سنسور فشار خال

هنگام روشن شدن موتور كنترل يونيت اطالعات ارسالي 
از سنسور فشار خال را دريافت مي كند اگر فشـار انـدازه   
گيري شده نسبت به فشار جو خيلي زياد يا خيلـي كـم   

 شوددر حافظه كنترل يونيت ثبت مي باشد اين خطا

  
  توصيف خطا

 

 بررسي وجود قطعي يا اتصالي -بررسي مدار سنسور-1

 در حالت رانندگي: شرايط ثبت خطا-2

مواردي كه بايد 
 بررسي شود

 هوا كشيدن محفظه خال بوستر-1

 فشار ترمز بيشتر از فشار جو است-2

 فشار ترمز بيشتر از فشار منيفولد ورودي است-3

 خرابي سنسور فشار خال-4

  
  احتمالي داليل

 

 كدهاي خطاي مربوط به سيستم پمپ خال 7-5شكل

نادرست از قبيل ولتاژ ارسالي دكدهاي خطا مربوط به عملكر
از طرف سنسور فشار خال، مدار مشخصكمتر يا بيشتر از حد 

  باز بودن سنسور و يا فشار خال غير منطقي
  مشخصولتاژ سنسور كمتر از حد  

  مشخصولتاژ سنسور بيشتر از حد  

 قطعي يا اتصال كوتاه در مدار سنسور 

 سيگنال ارسالي نا معقول 

 
 پارامترهاي سيستم 5-3-2

 
سيستم پمپ خالپارامترهاي  8-5شكل  

مي توان پارامترهاي آن  را با استفاده ازشرايط كاري سيستم 
  .مشاهده كرد

 اطالعات مربوط به فشار خال موجود 

 شرايط كاركرد پمپ خال 

 پارامترهاي مربوط به كاركرد پمپ خال 
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 6F24گيربكس اتوماتيك مدل  -6

  كليات 6-1
-Hyundaiباشــد و توســط شــركت دنــده مــي 6تفاده مي شــود كــه داراي اس V70در مدلهاي  6F24گيربكس اتوماتيك 

POWERTECH )HPT(اجزاي اصلي اين گيربكس عبارتند ازتورك كنورتور، كالچ، ترمز، مجموعه . طراحي و ساخته شده است
اين گيـربكس داراي عملكـرد پايـدار، مصـرف روغـن كـم و       . دنده هاي سياره اي، سيستم پارك، مجموعه ديفرانسيل و پمپ روغن

 .آورده شده است 6F24در شكل زير نمايي كلي از گيربكس . راندمان باال در انتقال قدرت است

 
 6F24 گيربكس اتوماتيك 1-6شكل 

 

 پارامترهاي عملكردي سيستم 6-2

 .آورده شده است 6F24در جدول زير مشخصات گيربكس 

گيربكس مدل  6F24 

 HMAGN15-TF موتور

 elements, 2 phase positions, single grade 3 مشخصات تورك كنورتور

 236mm قطر خارجي تورك كنورتور
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 (نوع پالنجري) PARACHOID پمپ روغن

 (روش قطع و وصلي) SEPARATED روش انتقال قدرت

 Clutch, 3 brakes, 1 one-way clutch 1 المان هاي اصطحكاكي

 سه عضوي نوع چرخ دنده سياره اي

 نسبت دنده

1ST / 2ND 4.212 / 2.637 

3RD/ 4TH 1.800 / 1.386 

5TH / 6TH 1.000 / 0.772 

 3.385 دنده عقب

Range of drive ratio 3.195 

) 8 تعداد شير برقي ها عدد به عنوان سوئيچ 2شير برقي براي تغيير نيروو 6 ) 

  و مد تعويض دنده دستي P, N, D, Rچهار وضعيت  وضعيت هاي مختلف اهرم تعويض دنده

عدد1 فيلتر روغن  

 (بدون در نظر گرفتن وزن روغن) 85Kg وزن

 .آورده شده است 6F24در جدول زير برخي از مشخصات سيستم روغن كاري گيربكس 

 حجم روغن مشخصات سيستم روغن كاري

Hyundai original ATF SP-IV M or SK ATF SP-IV M  ليتر 7.5تقريبا  

 

 اصول تعويض دنده 6-3

 .آورده شده است 6F24درشكل زير دياگرام شماتيك عملگرهاي مرتبط با تعويض دنده در گيربكس 
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 دياگرام شماتيك تعويض دنده  2-6شكل 

 

نماد المان در   نام المان
  نقشه

  عملكرد

اوردرايوكالچ   ODC  سوم( اتصال شفت ورودي به قفسه مجموعه دنده سياره اي انتهايي(  

5،عقب و 3كالچ دنده   35RC  دوم( اتصال شفت وردي به دند خورشيدي مجموعه سياره اي مياني(  

6و  2ترمز مربوط به دنده هاي   26B  كردن دنده خورشيدي مجموعه دوم ثابت  

كردن قفسه مجموعه سوم ثابت LRB  ترمز دنده عقب  

4تا 1ترمز دنده هاي   UDB  ثابت كردن خورشيدي مجموعه اول  

 كنترل جهت چرخش قفسه مجموعه سوم  OWC كالچ يك طرفه
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 ورده شده استهر دنده آ زير اعضاي درگير دردر جدول 

ODC 35RC 26B LRB UDB OWC  

D1 ○  ●  ●  

D2 ●  ●  

D3  ●  ●  

D4  ●  ●  

D5  ●  ●  

D6  ●  ●  

N. P  ●  

R  ●  ●  

 .كيلومتر در ساعت درگير است 5مربوطه تنها در سرعت هاي كمتر از  عضواست كه معني اين نماد به اين : ○

 

  مدار برقي 6-4
عيب يابي و سيستم "به دفترچه راهنماي) TCU(كنترل يونيت گيربكس اتوماتيك CANجهت بررسي مدارات مربوط به شبكه 

CAN" است مراجعه نماييد در شكل زير مدارات برقي مربوط به گيربكس اتوماتيك آورده شده. 
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 مدار برقي گيربكس اتوماتيك 3-6شكل 

 
 

  دارينگه 6-5
براي اين كار بايد . در زمينه نگه داري و تعمير گيربكس اتوماتيك بررسي مقدار و كيفيت روغن از اهميت بااليي برخوردار است

 .به اضافه كردن روغن آشنا شويدد سه پيچ مربوط به تخليه روغن، بررسي مقدار روغن و پيچ مربوط ربا محل قرار گيري و كارب
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 پيچ قرار گرفته در مجراي پر كردن روغن 4-6شكل 

پيچ مربوط به پر كردن روغـن در قسـمت بـااليي پوسـته
گيربكس قرار گرفته است و همانطور كـه در شـكل نشـان داده

  .شده است يك شيلنگ هوا به آن متصل شده است
 

 
 

 پيچ مربوط به بازديد روغن 5-6شكل               

همان طور كه در شكل سمت چپ نشان داده شده اسـت
پيچ مربوط به بازديد روغن در قسمت كناري پوسـته گيـربكس

 .نصب شده است

 

 پيچ تخليه روغن 6-6شكل         

همان طور كه در شكل سمت چپ نشان داده شده اسـت
پوسـته گيـربكسپيچ مربوط به تخليه روغن در قسمت زيـرين

 .نصب شده است
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  :شود انجامصورت زير  بايدتعويض روغن 
ميلي ليتـر بـه گيـر     700به ميزان  را ATF SP-IVپيچ مربوط به اضافه كردن روغن را باز كرده و روغن مخصوص به شماره -1

 .بكس اضافه كنيد

و با دستگاه دياگ دماي روغـن گيـربكس را قرائـت     )پدال ترمز و گاز را به طور همزمان فشار ندهيد(موتور را روشن كرده -2
  .درجه سانتيگراد قرار داشته باشد 60تا  50مطمئن شويد كه اين دما در محدوده مناسب . كنيد

اين كار را چند بار تكرار كنيد و در هر . آمده و سپس به وضعيت پارك برگرديد Dدر دور ارام از وضعيت پارك به وضعيت -3
 .ثانيه يا بيشتر توقف داشته باشد 2دنده 

خودرو را از زمين بلند كرده و پيچ مربوط به بازديد ميزان روغن را باز كنيد توجه شود كه خودرو بايـد بـه صـورت كـامال     -4
  .افقي قرار داشته باشد

مقدار ناچيزي از روغن پس از بازكردن پيچ نشان از مناسب بودن سطح روغن دارد دراين صورت پـيچ بررسـي   خارج شدن -5
  . ميزان روغن را در محل خود سفت كنيد

دراين حالت اجازه دهيد روغن اضـافه  . خارج شدن مقدار زياد روغن به معني وجود روغن بيش از حد مجاز در گيربكس است
   .پيچ را ببنديداز گيربكس خارج شود زماني كه روغن خروجي به يك نوار نازك تبديل شد 

.  از كمبـود سـطح روغـن گيـربكس دارد     درصورتي كه هيچ روغني از مجراي مربوط به بررسي مقدار روغن خارج نشود نشـان 
 2دراين مرحله الزم است كه موتور را خاموش كرده و گيربكس را بسته به ميزان كمبود روغن، با روغن مناسب پر كنيد و مراحــل 

  .را تكرار نماييد 5تا 

  .سفت كنيد 5Nm ~ 3بعد از اتمام مراحل فوق الزم است تا پيچ مربوط به اضافه كردن روغن را با گشتاور -6

اگر در هنگام تعمير گيربكس الزم است كه روغن گيربكس تعويض شود بعد از باز كردن پيچ تخليه روغن آن را با گشتاور -7
  .را تكرار نماييد 5تا2ليتر از روغن مناسب پر كنيد و مراحل  5سفت نماييد سپس گيربكس را با مقدار  45Nm ~ 35مناسب 

  :نكات مهم
طراحي شده است هرگز از روغن هـاي ديگـر بـراي ايـن      6ATجهت استفاده در گيربكس اتوماتيك هيوندا سري  SP-Vروغن 

 .گيربكس استفاده نكنيد

. دقيقه مي توان دماي آن را افـزايش داد   5با رانندگي كردن به ميزان هنگام بررسي سطح روغن اگر دماي روغن پايين باشد 
و فشردن پدال ترمـز و گـاز دادن بـه طـور همزمـان اسـتفاده        D/R رار دادن خودرو در وضعيت هرگز براي افزايش دماي روغن از ق

  .نكنيد
سته مي باشد در صورتي كه فشار داخلي مدار بيشتر از جو باشد اضافه كـردن  مدار روغن كاري گيربكس به صورت يك مدار ب

جهت كم كـردن فشـار   . آساني نخواهد بود و زمان بر مي باشدمقدار زيادي روغن تنها بوسيله باز كردن پيچ اضافه كردن روغن كار 
 .را جدا كرده تا فشار مدار با فشار جو يكسان شود)  از خنك كن روغن(مدار روغن شيلنگ ورودي روغن به گيربكس 
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 شيلنگ ورودي به گيربكس 7-6شكل                      

 شيلنگ خروجي 2 شيلنگ ورودي 1
 

شــيلنگ هــاي ورودي و خروجــيدر شــكل ســمت چــپ 
 گيربكس اتوماتيك نشان داده شده است

توانـد باعـث تغييـر شـكل آن شـده و در      زياد مـي خروجي روغن خودرداري نماييد زيرا بازو بسته كردن  شيلنگاز باز كردن 
  .از محل خود خارج شودشيلنگ ممكن است  ،روغن در سرعت هاي باال زيادصورت وجود فشار 

هنگام نصب مطمئن شويد كه قسـمت  . براي نصب شيلنگ ورودي به هيچ عنوان از روغن و ديگر نرم كننده ها استفاده نكنيد
فشـار   غير اين صورت هنگام راننـدگي در اثـر  شيلنگ و محل قرار گيري آن تميز و خالي از هرگونه آلودگي و ذرات است در داخلي 

  .ودممكن است از محل خود خارج ش ي روغنباال
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  شبكه-7
  قدرت CANشبكه  7-1
  مشخصات سيگنال  7-1-1
و   CAN-H ،2.5~3.5V  به ايـن صـورت كـه محـدوده ولتـاژ سـيگنال سـيم        شوداز روش تفاضلي استفاده مي CANشبكه در

      ازايـن ويژگـي  . ولـت اسـت   5به اين ترتيب جمع ولتاژهاي بين ايـن دو سـيگنال تقريبـا    . است CAN-L ،1.5~2.5سيگنال سيم
 .توان براي عيب يابي شبكه استفاده كردمي

 

هايي كه نيازمنـد سـرعت   است كه از آن براي ارتباط بين سيستم 500Kbit/sقدرت  CANسرعت انتقال اطالعات در شبكه 
  .باال هستند استفاده مي شود

 S7 قدرت درCAN شبكه  دياگرام 7-1-2

 

  

، پشـت امپـر،   )yaw( زاويه پيچشـي نرخ سنسور ، ECU ،ESP ،EPSعبارتند از  CANدراين سيستم نودهاي موجود در شبكه 
  )DLC(و سوكت عيب يابي TCU ،CD/GPS ، )SAS(سنسور زاويه فرمان 

  :توجه

Gateway 
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كند و اطالعات زاويه فرمان را از شـبكه دريافـت كـرده و    نيز به عنوان يك نود عمل مي CD/GPSبرخالف سيستم قبلي سيستم 
 .فرمان را به پشت آمپر انتقال مي دهد INFOاطالعات مربوط به دكمه 

و  ECUاهمي در مدار شـبكه   120از يك مقاومت  S7قدرت  CANجهت اطمينان از برقراري صحيح و مناسب ارتباط در شبكه 
ESP استفاده شده است.  

 Comfort  CAN  شبكه 7-1-3

  Comfort  CANمشخصات شبكه   
مي 500kbit/sماكزيمم سرعت انتقال اطالعات دراين شبكه . قدرت مي باشد CANمشخصات سيگنال اين شبكه نيز مانند شبكه 

 .باشد

 S7استفاده شده در Comfort  CANشبكه -

 

 مقاومــت هــاي شــبكه در ترمينالهــاي. و كانكتور عيــب يــاب PEPS ،IMMO  ،BCMنودهاي موجود دراين شبكه عبارتند از 

BCM   وPEPS قرار داده شده اند.  
  .مي تواند از طريق اين شبكه  با دستگاه دياگ ارتباط برقرار كند PEPSدراين شبكه تنها : توجه

7-1-4  Gateway 

Gateway)گذرگاه( 

 
  Gateway 1-7شكل                        

  
  
  

Gateway   ــين ــت ب ــي اس ــبكه  رابط ــدرت و CANش ق
Comfort  CAN. راست داشبورد و بر تاين وسيله در قسم

روي پوسته داشبورد نصـب شـده اسـت و بـا خـارج كـردن در
  .داشبورت قابل مشاهده است

 ن وسيله گذرگاهي است ارتباطي بين دو شبكه ايCAN

 

 

ICM Gateway 

Audio Navigation 
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 Gatewayتست مقاومت ترمينال 

 
 CANروش اندازه گيري مقاومت شبكه هاي  2-7شكل             

ــاي   ــال شــبكه ه ــاي ترمين در داخــل CANمقاومــت ه
Gateway اهم مي 120كه مقدار آن تقريبا . تعبيه شده است

  باشد
  10و  5پايه هاي Gateway مربوط به مقاومـت شـبكه

CAN قدرت مي باشد. 

  9و8پايه هاي  Gateway مربـوط بـه مقاومـت شـبكه
Comfort  CANمي باشد. 

 

  gatewayعيب يابي 

  Gateway  به كانكتور عيب ياب متصل است و قابليت عيب يابي دارداز طريق شبكه. 

 
 PPT60 در  gatewayمنوي عيب يابي  3-7شكل                  

  gateway منوي عيب يابي
 خواندن مشخصات 

 خواندن كدهاي خطا 

 پاك كردن كدهاي خطا 

 خواندن پارامترها 

 تنظيم/يك پارچه سازي 

 كاربردهاي ويژه 

 

 
  خواندن كدهاي خطا 4-7شكل                                

 خواندن كدهاي خطا

 آناليز خطا با توجـه بـه كـدهاي خطـا و انجـام تعميـرات
 مناسب با خطاي ايجاد شده به منظور رفع خطا
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 خواندن پارامترها 5-7شكل                     

 

 خواندن پارامترها

  ولتاژ تغذيهgateway را مي توان در اين منو مشاهده كرد
 

 

 
   خواندن پارامترها 6-7شكل                                   

 خواندن پارامترها

  وضعيت پيكربندي)enable or disable (كدهاي خطا
 توان در اين منو مشاهده كردرا نيز مي 

 

 
 نوشتن كدهاي خطا7-7شكل                            

 

  gatewayنوشتن كدهاي خطا در پيكربندي 
  .قرار داده شده است )special function(در منوي كاربردهاي ويژه  ”write in DTC configuration“آپشن 
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 كدهاي خطا)DTC ( را مي توان بر اساس نوع خودرويي كهgateway تنظيم اشـتباه  . در آن استفاده شده است تنظيم كرد
 .ممكن است كدهاي خطايي را ايجاد نمايد كه براي يك خودروي خاص درنظر گرفته نشده است

  شبكهLIN 

  LINمشخصات سيگنال شبكه  7-2
 Masterيك پروتكل ارتباطي از نوع سريالي است كه در آن يك نود ) LIN)Local Interconnect Networkشبكه 

  .در ارتباط است slaveبا تعدادي از نودهاي 

بسيار پـايين تـر مـي باشـد و از طرفـي مـاكزيمم سـرعت ايـن شـبكه           CANهزينه راه اندازي و ايجاد اين شبكه نسبت به شبكه 
20kbit/s دهاي اين شبكه مي تـوان بـه قفـل    راز كارب .ختلف خودرو استفاده مي شودامروزه ازاين شبكه در قسمتهاي م .مي باشد

  .مركزي، كنترل دربها و شيشه باالبرها اشاره كرد
  .مي باشد 12V~0ولتاژ سيگنال اين شبكه 

 

 

 LINاجزاي شبكه   7-2-1

  :ازاين شبكه در دوقسمت زير استفاده مي شود S7در مدلهاي 
  ارتباط بينPEPS  وESCL  وضعيت كاري  تعيينتاييد سيگنال ايموبياليزر و جهتESCL 

0. Grid  1. Automatic  2. Cursor  3. Amplification ×1 
4. Ground  5. Save  6. Restore  7. Current page 32 

Maximum  Minimum 
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 ارتباط بين سنسور باتري)EBS ( وECU  جهت تشخيص وضعيت باتري و تعيين حالتwakeup  وsleep 

 

  شبكهK-Line 

  K-Lineمشخصات سيگنال شبكه  7-2-2
كنترل يونيت هاي موجود درايـن  . استفاده مي شود ISO9141يا  ISO14230اين شبكه در خودرهاي ساخته شده با استاندارد 

جهت عيب يابي بايد سوكت عيب يـاب داراي تغذيـه بـاتري و بدنـه و     . خودروها داراي يك خط ارتباطي براي عيب يابي مي باشند
  .سيگنال بدنه باشد

K-Line ونيت مربوطه ايجاد مي كنـد  اين شبكه  يك خط ارتباطي بين دستگاه دياگ و كنترل ي. يك خط ارتباطي دو طرفه است
و در هنگام شناسايي كنترل يونيت توسط دستگاه عيب ياب اطالعات آدرس مربوط به كنترل يونيـت را از دسـتگاه عيـب يـاب بـه      

بعد از اتمام شناسايي كنترل يونيت هاي موجود اين شبكه براي ارتباط ميـان تمـام كنتـرل    .  كنترل يونيت مربوطه انتقال مي دهد
  .ا به كار مي روديونيت ه

 
 

 

  سوكت عيب ياب

 دستگاه عيب ياب

.فلش هاي كشيده شده جهت انتقال اطالعات را نشان مي دهد  
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  :ولتاژ سيگنال
 .كنترل يونيت و دستگاه دياگ از تعاريف منطقي زير استفاده مي كنند ،جهت اطمينان از ارتباط مناسب

 0 درصد ولتاژ باتري است و براي واحـد دريافـت كننـده    20معني ولتاژي كمتر از  منطقي به 0براي واحد فرستنده : منطقي
 .منطقي است 0درصد ولتاز باتري به معني  30ولتاژي كمتر از 

 1 درصد ولتاژ باتري است و براي واحد دريافـت كننـده   80منطقي به معني ولتاژي بيشتر از  1براي واحد فرستنده : منطقي
 منطقي است 1ولتاژ باتري به معني درصد  70ولتاژي بيشتر از 

  .درصد ولتاژ باتري براي كنترل يونيت ها تعريف نشده است 70تا  30مقدار ولتاز بين 

 

  

   

 :مشخصات

  ولت باشد 16تا8ولتاژ تغذيه كنترل يونيت بايد بين 

 K-line  از پروتكلhost-slave  توسط واحد عيب يـابي تغذيـه مـي    ) ولتاز باتري(استفاده مي كند و همواره با ولتاژ معيار
 .شود

  مقاومت شبكهK-line  اهم باشد 510واحد عيب يابي نسبت به بدنه بايد بيشتر از 

  مقاومت شبكهK-line  كيلو اهم باشد50كنترل يونيت ها نسبت به بدنه بايد بيشتر از 

  10.4ماكزيمم سرعت انتقال اطالعات در شبكهkbit/s مي باشد. 

 

واحد ارسال كننده 

 واحد ارسال كننده

  منطقي

واحد ارسال كننده 

 منطقي

 واحد دريافت كننده

 واحد دريافت كننده
 منطقي

 واحد دريافت كننده
  منطقي

ی
ران
بح

ژ 
لتا
 و

 ولتاژ سيگنال بحراني
 بدنه
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  K-lineنودهاي مجهز به شبكه  7-2-3
از طريق خـط   ECU. و كانكتور عيب ياب IMMO ،ECU ،ESP ،SRS: عبارتند از  S7نودهاي موجود دراين شبكه در مدل 

  .عيب يابي مي شود ECUو  IMMOبين  W-lineارتباطي 

 

  شبكهUART 

 UARTمشخصات سيگنال شبكه  7-3

داراي واحـد ورودي اطالعـات بـه     UARTيا به اختصار   Universal Asynchronous Receiver/Transmitter پردازنده
 .اين پردازنده در داخل نودها قرار گرفته است. صورت موازي وخروجي اطالعات به صورت سري است

UART  يكbus ازاين . انتقال سري مشترك داده هاست كه براي ارتباطات غير همزمان استفاده مي شودbus    بـراي دريافـت و
وسائل جانبي استفاده مي شود به عنوان  براي ارتباط بين ميزبان و UART ،طرح توسعه يافتهدر . انتقال داده ها استفاده مي شود

   . مثال ارتباط بين سيستم راديو پخش و بلندگوها
متغيـر   1.5Mb/sتـا   bits/sسرعت انتقال اطالعات دراين شبكه بسته به نوع پردازنده استفاده شده دارد كه مي تواند از چند صد 

  .باشد

 UARTاعضاي شبكه  7-3-1

 A/Cازاين شبكه تنها براي ارتباط بين كنترل يونيــت  S7در مدلهاي 
  .استفاده مي شود CD display screenو 

ايـن سـيم هـا شـامل سـيم      . استفاده مي شودبراي ارتباط از سه سيم 
و سـيم  ) TOUT( اطالعـات  ، سيم ارسال)REQ(سيگنال درخواست

  .مي باشد) COM-GND(بدنه مشترك 
سيم سيگنال درخواست براي ارسـال درخواسـت بـين كنتـرل يونيـت      

A/C  وCD display screen استفاده مي شود.  
و  A/Cبين كنتـرل يونيـت   سيم ارسال اطالعات براي ارسال اطالعات 

CD display screen استفاده مي شود.  
-equal(از سيم بدنه مشترك جهت دستيابي به كنترل پتانسيل برابــر

potential control (شودبين دو كنترل يونيت استفاده مي. 

 

CD display screen 

A/C control unit  

UART 
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