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پیشگفتار

کتابی که در پیش رو دارید توسط متخصصین گروه خودروسازی سایپا به منظور راهنمایی کارشناسان و تعمیرکاران 
خودروی CERATO  تهیه و تدوین شده است. 

امید است که تعمیرکاران و کارشناسان عزیز با مطالعه دقیق و رجوع مستمر به این کتاب، روش تعمیرات خودرو را 
با دستورات داده شده در این راهنما هماهنگ کرده تا عالوه بر جلوگیری از اتالف وقت، رشد کیفی تعمیرات در کلیه 

زمینه ها حاصل گردد. 
در پایان از آنجا که ممکن است در این راهنما نقایصی وجود داشته باشد، از کلیه عزیزانی که این کتاب را مطالعه 
می کنند درخواست می شود تا در صورت مشاهده هر نوع اشکال مراتب را همراه با پیشنهادات ارزشمند خود )فرم 

پیشنهادات در انتهای کتاب موجود می باشد( به مدیریت فنی و مهندسی شرکت سایپا یدک ارسال فرمایید. 

گروه خودروسازی سایپا
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سنسورها
)MAPS( سنسور فشار مطلق منیفولد هوا

)Piezo-resistive( نوع: سنسور فشار نوع پیزو – مقاومتی
مشخصات

)kPa( فشار)V( ولتاژ خروجی
20.00.79
46.71.84

101.324.0

)IATS( سنسور دمای منیفولد هوا
نوع: مقاومت گرمایی 

مشخصات
)°F( °C  دما)kΩ( مقاومت
-40 )-40(40.93 ~ 48.35
-30 )-22(23.43 ~ 27.34
-20 )-4(13.89 ~ 16.03
-10 )14(8.50 ~ 9.71
0 )32(5.38 ~ 6.09
10 )50(3.48 ~ 3.90
20 )68(2.31 ~ 2.57
25 )77(1.90 ~ 2.10
30 )86(1.56 ~ 1.74

40 )104(1.08 ~ 1.21
60 )140(0.54 ~ 0.62
80 )176(0.29 ~ 0.34

مشخصات
سیستم سوخت رسانی

مشخصاتموارد
)lit )13.2 .U.S gal . 52.8 .U.S.qt . 44.0 .Imp.qt. 50ظرفیتمخزن سوخت

فیلتر سوخت )داخل مجموعه 
کاغذینوعپمپ سوخت(

فشار  )رگالتور(  کننده  تنظیم 
پمپ  مجموعه  سوخت)داخل 

سوخت(
)kpa )3.5 ~ 3.6 2 kgf/cm . 50.0 ~ 51.5 psi 355 ~ 345فشار سوخت تنظیم شده

پمپ سوخت
برقی. داخل مخزن سوختنوع

موتور الکتریکیعامل گرداننده
بدون برگشت )Returnless(نوعسیستم برگشت سوخت

nasicoelec.irاطالعات عمومی
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)TPS( سنسور موقعیت دریچه گاز
نوع: مقاومت متغیر

مشخصات

زاویه دریچه گاز )°(
 5 V=ولتاژ مرجع   )V( ولتاژ خروجی

)TPS1( 1 سنسور)TPS2( 2 سنسور
005
100.484.52
200.954.05
301.433.57
401.93.1
502.382.62
602.862.14
703.331.67
803.811.19
904.290.71
1004.760.24
10550

C.T0.3 ~ 0.74.3 ~ 4.7 کاماًل بسته )15°~6(
W.O.T4.45 ~ 4.850.15 ~ 0.55 کاماًل باز )102°~93(

مقاومت سنسور )kΩ(موارد
)TPS1( 1 1.625 ~ 0.875سنسور 
)TPS2( 2 1.625 ~ 0.875سنسور

)ECTS( سنسور دمای مایع خنک کاری موتور
نوع: مقاومت گرمایی 

مشخصات
)°F( °C  دما)kΩ( مقاومت
-40 )-40(48.14
-20 )-4(14.13 ~ 16.83
0 )32(5.79
20 )68(2.31 ~ 2.59

40 )104(1.15
60 )140(0.59
80 )176(0.32
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)HO2S( سنسور اکسیژن
)ZrO2( نوع: زیرکنیوم

مشخصات
)λ( نسبت هوا / سوخت)V( ولتاژ خروجی

1.0 ~ 0.6غنی
0.4 ~ 0رقیق

مشخصاتموارد
)Ω( 4.1 ~ 3.1مقاومت گرمکن[ oC20 )oF68(]

)CMPS( سنسور موقعیت میل بادامک
نوع: اثر هال

)CKPS( سنسور موقعیت میل لنگ
نوع: حساس به میدان مغناطیسی

مشخصات

)KS( سنسور کوبش
نوع: پیزوالکتریک

مشخصات
مشخصاتموارد

)pF( )Capacitance( 2220 ~ 1480ظرفیت خازن
)MΩ( 1.0مقاومت

)APS( سنسور موقعیت پدال گاز
)Variable resistor( نوع: مقاومت متغیر

مشخصات

موقعیت پدال گاز
V5=ولتاژ مرجع  )V( ولتاژ خروجی

)APS1( 1 سنسور)APS2( 2 سنسور
C.T0.7 ~ 0.80.275 ~ 0.475 بدون فشردگی

W.O.T3.85 ~ 4.351.75 ~ 2.35 فشردگی کامل

مقاومت سنسور )kΩ(موارد
)APS1( 1 20   1.6 ~ 0.8سنسور°C )68°F(
)APS2( 2 20  2.5 ~ 0.9سنسور°C )68°F(
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عملگرها
انژکتور

تعداد: 4
مشخصات

مشخصاتموارد
)Ω( 20  15.2 ~ 13.8مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

)PCSV( شیر برقي بازیابي بخار سوخت
مشخصات

مشخصاتموارد
)Ω( 20   22.0~ 19.0مقاومت سیم پیچ°C )68°F( 

CVVT )OCV( شیر کنترل روغن سیستم
مشخصات

مشخصاتموارد
)Ω( 20  7.9 ~ 6.9مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

کویل جرقه
نوع: سرشمع 

مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20  ٪10 ± 0.62مقاومت سیم پیچ اولیه°C )68°F(
)kΩ( 20   ٪15 ± 7.0مقاومت سیم پیچ ثانویه°C )68°F(

ECT موتور کنترل برقی دریچه گاز
مشخصات

مشخصاتموارد
)Ω( 20  -1.8 ~ 1.2مقاومت سیم پیچ°C )68°F(
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استاندارد تعمیر
° 5 ±  ° 010 قبل از نقطه مرگ باال )BTDC( زمان بندي جرقه

دور آرام

سیستم تهویه مطبوع 
خاموش

)M/T( 100 ± 650دور موتور در حالت دنده خالص rpm

)P( یا پارک )N( دور موتور در حالت دنده خالص
620 ± 100 rpm

 )D(  دور موتور در حالت در گیري دنده

سیستم تهویه مطبوع 
روشن

)M/T( 100 ± 650دور موتور در حالت دنده خالص rpm

)P( یا پارک )N( دور موتور در حالت دنده خالص
620 ± 100 rpm

 )D(  دور موتور در حالت در گیري دنده

گشتاورهاي بستن
سیستم کنترل موتور

Kgf.mN.mlb-ftموارد

ECM 8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0پیچ نصب
8.7 ~ 11.85.8 ~ 1.27.8 ~ 0.8پیچ نصب سنسور فشار مطلق منیفلد هوا

28.9 ~ 39.221.7 ~ 4.029.4 ~ 3.0نصب سنسور دماي مایع خنک کاري موتور
8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0پیچ نصب سنسور موقعیت میل لنگ

8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0سنسور موقعیت میل لنگ – پیچ نصب چرخ دندانه دار
8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0پیچ نصب سنسور موقعیت میل بادامک

17.4 ~ 23.513.7 ~ 2.418.6 ~ 1.9پیچ نصب سنسور کوبش
32.6 ~ 44.125.3 ~ 4.534.3 ~ 3.5نصب سنسور اکسیژن باالدست )ردیف1/ سنسور1(

32.6 ~ 44.125.3 ~ 4.534.3 ~ 3.5نصب سنسور اکسیژن پایین دست - ردیف1/ سنسور2 
CVVT 8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0پیچ نصب شیر کنترل روغن سیستم

)PCSV( 8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0 شیر برقي بازیابي بخار سوخت
8.7 ~ 11.87.2 ~ 1.29.8 ~ 1.0پیچ نصب مجموعه ETC )کنترل الکتریکی دریچه گاز(

4.3 ~ 5.92.9 ~ 0.63.9 ~ 0.4پیچ نصب مجموعه کویل جرقه

سیستم سوخت رساني
Kgf.mN.mlb-ftموارد

43.4 ~ 58.832.5 ~ 6.044.1 ~ 4.5پیچ نصب مخزن سوخت
39.8 ~ 53.928.9 ~ 5.539.2 ~ 4.0مهره نصب مخزن سوخت
2.2 ~ 2.91.4 ~ 0.32.0 ~ 0.2پیچ نصب پمپ سوخت

8.7 ~ 11.85.8 ~ 1.27.8 ~ 0.8پیچ نصب مجموعه گلویي پرکن
8.7 ~ 11.85.8 ~ 1.27.8 ~ 0.8پیچ نصب مجموعه گلویي پرکن
18.1 ~ 24.514.5 ~ 2.519.6 ~ 2.0پیچ نصب لوله انتقال سوخت

nasicoelec.ir
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ابزار ویژه تعمیرات

کاربردشکلابزار )نام و شماره(

09353-24100
اندازه گیري فشار مسیر سوختفشارسنج سوخت

09353-38000
اتصال بین لوله سوخت و مسیر تغذیه سوختتبدیل فشارسنج سوخت

09353-24000
اتصال فشارسنج سوخت

اتصال بین فشارسنج سوخت )09353-24100(
و تبدیل فشارسنج سوخت )09353-38000(

nasicoelec.ir
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هشدار
تحلیل  برگه  در   MIL/DTC  2 مرحله  پایان  از  قبل  هیچگاه 
مشکل مشتري، کد خطا )DTC( و اطالعات ثبت شده هنگام 

بروز خطا )freeze frame data(  را پاک نکنید.

6- خودرو را از نظر چشمي بازرسي کنید

• در صورت مشاهده مشکل به مرحله 11 مراجعه کنید.

7- شرایط بروز کد خطا را مجدداً ایجاد )شبیه سازي( نمائید

توسط  شده  تشریح  نامناسب  عملکردي  شرایط  کنید  سعي   •
مشتري را مجدداً ایجاد یا شبیه سازي نمائید.

• در صورت بروز کد)هاي( خطا، شرایط را بر اساس رویه عیب 
زدایي مربوط به کد خطا، شبیه سازي کنید.

خطا  بروز  هنگام  شده  ثبت  اطالعات  و   )DTC( خطا  کد   •
)freeze frame data( را ثبت کنید.

توجه
براي پاک کردن کد خطا )DTC( و اطالعات ثبت شده هنگام 

بروز خطا )freeze frame data( به مرحله 5 مراجعه کنید.

4- رویه بازرسي را براي سیستم یا قطعه صحه گذاري کنید
• با استفاده از جدول راهنماي عیب زدایي بر اساس نشانه هاي 
را  بررسي  تحت  سیستم  یا  قطعه  بازرسي  درست  رویه  عیب، 

انتخاب نمائید.

خطا  بروز  هنگام  شده  ثبت  اطالعات  و   )DTC( خطا  کد   -5
)freeze frame data( را پاک کنید.

عیب زدایي اولیه
راهنماي عیب زدایي اولیه

1- خودرو را به تعمیرگاه منتقل کنید
2- مشکل مشتري را تحلیل کنید

• در مورد شرایط مرتبط با موضوع از مشتري سوال بپرسید.
)از برگه تحلیل مشکل مشتري استفاده کنید(

3- نشانه و دلیل بروز خطا را صحه گذاري کرده و سپس کد خطا 
 freeze frame( و اطالعات ثبت شده هنگام بروز خطا )DTC(

data( را بررسي کنید

یابي  عیب  اتصال  به  را   Hi-Scan )Pro یاب  عیب  دستگاه   •
)DLC( وصل کنید.

(

nasicoelec.ir
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• در صورت بروز کد)هاي( خطا، به مرحله 11 مراجعه کنید.

11- رویه عیب زدایي را براي کد خطا اجرا کنید
12- تنظیم یا تعمیر مورد نیاز را روي خودرو انجام دهید

13- آزمون صحه گذاري
14- پایان

8- نشانه و دلیل بروز خطا را صحه گذاري کنید

• در صورت نبود کد)هاي( خطا، به مرحله 9 مراجعه کنید.
• در صورت بروز کد)هاي( خطا، به مرحله 11 مراجعه کنید.

9- شرایط بروز کد خطا را مجدداً ایجاد )شبیه سازي( نمائید

توسط  شده  تشریح  نامناسب  عملکردي  شرایط  کنید  سعي   •
مشتري را مجدداً ایجاد یا شبیه سازي نمائید.

10- کد خطا را بررسي کنید

موقت  مشکل  رویه  به  خطا،  کد)هاي(  بروز  عدم  صورت  در   •
 )INTERMITTENT PROBLEM PROCEDURE(

از رویه بازرسي اولیه رجوع نمائید.

nasicoelec.ir
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14- پایان
1- اطالعات خودرو

 دستي             اتوماتیک            CVT غیرهسیستم انتقال قدرتشماره خودرو

محرک جلو        محرک عقب      چهار چرخ محرکنوع سیستم محرکتاریخ تولید

  داراي     CPF بدون CPFCPF )موتور دیزل(---------کیلومتر/ مایلکیلومتر

2- عالئم و نشانه ها

 موتور گردش نمي کند احتراق ناقص   عدم شکل گیري احتراق اولیه         عدم استارت موتور

 موتور به کندي گردش مي کند        سایر سختي استارت موتور

  دور آرام نامناسب
 دور آرام نامنظم      دور آرام نادرست

) --------- rpm  پایین   ، --------- rpm  دور آرام ناپایدار ) باال 
 سایر

واماندگي موتور

 مدت زمان کوتاهي پس از استارت موتور          پس از فشار دادن پدال گاز      
 پس از رها کردن پدال گاز

 D به N تغییر وضعیت دنده از     در هنگام روشن بودن سیستم تهویه مطبوع  
 سایر  ---------------------------------------------------------

 سایر

عملکرد نامناسب )دل زدن(                    مصرف سوخت باال
احتراق در منیفولد هوا                          احتراق در منیفولد دود                       

سایر --------------------

3- شرایط محیطي

  دائم        گاهي اوقات )---------------------- (        فقط یک بار   تناوب مشکل
   سایر -----------------------------------------------------      

    صاف       ابري       باراني        برفي       سایر -----------------     آب و هوا
تقریباً   F/ °C° ----------دماي محیط

مکان
  بزرگ راه       حومه شهر        داخل شهر        سرباالیي        سرپاییني  

 جاده ناهموار       سایر ---------------------------------------  

 سرد        در حال گرم شدن        پس از گرم شدن       هر دمایي     دماي موتور

عملکرد موتور

در حال استارت        بالفاصله پس از استارت )------ دقیقه(       دور آرام      
 در حال مسابقه

در حال رانندگي معمولي        سرعت ثابت        شتاب گیري      ترمز گیري 
روشن / خاموش بودن سیستم تهویه مطبوع        سایر  --------------------------

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



16

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)DTC( کد خطا / )MIL( 4- چراغ هشدار خرابي

 روشن باقي مي ماند       گاهي اوقات روشن مي شود        روشن نمي شودMIL )چراغ هشدار خرابي(

)DTC( کد خطا

بررسي معمولي 
)بررسي اولیه(

            ) -------------------------------( )DTC( کد خطا        عادي 
)freeze frame data( اطالعات ثبت شده در هنگام بروز کد خطا

عادي       کد خطا )DTC( )------------------------------- (            حالت بررسي
)freeze frame data( اطالعات ثبت شده در هنگام بروز کد خطا  

ECM/PCM 5-  اطالعات

ECM/PCM شماره فني
)ROM ID( حافظه خواندنی

nasicoelec.ir
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

3-  اتصاالت را آرام و به صورت افقي و عمودي تکان دهید.
4-  قطعه داراي مشکل را تعویض یا تعمیر کنید.

5-  با استفاده از آزمون جاده اي، بر طرف شدن مشکل را صحه 
گذاري کنید.

شبیه سازي ارتعاش
a- سنسورها و عملگرها:

سنسورها، عملگرها یا رله ها را با انگشت آرام به ارتعاش در آورید.
هشدار

ارتعاش شدید ممکن است موجب شکستن سنسورها، عملگرها 
یا رله ها گردد. 

b- دسته سیم و اتصاالت:
دسته سیم و اتصاالت را آرام و به صورت افقي و عمودي تکان 

دهید.

رویه بازرسي مشکل موقت
گاهي اوقات سخت ترین حالت عیب زدایي زماني است که عالئم 
مشکل به وجود آمده هنگام انجام آزمون مشاهده نمي شوند. یک 
مثال براي این موضوع بروز مشکل هنگام سرد بودن موتور و عدم 
بروز آن هنگام گرم بودن موتور است.  در چنین حالتي، تعمیرکار 
باید "برگه تحلیل مشکل مشتري" را  کاماًل تکمیل کرده شرایط 

وقوع عیب را براي خودرو دوباره ایجاد )شبیه سازي( نماید.
1-  کد خطاي عیب یابي )DTC( را پاک کنید.

2-  اتصال مناسب اتصاالت را بازرسي و اتصال ضعیف سرسیم 
ها، شل بودن سیم ها، خمیدگي، شکستگي یا خوردگي سرسیم 
ها را بررسي کنید و سپس اتصال مناسب و مطمئن اتصاالت را 

صحه گذاري کنید. 

رویه بازرسي اولیه
شرایط اندازه گیري مقاومت قطعات الکترونیکي

از  پس  شده  ایجاد  باالي  دماي  در  شده  گیري  اندازه  مقاومت 
استفاده از خودرو، ممکن است باال یا پایین باشد. بنابراین کلیه 
مقاومت ها باید در دماي محیط )C ، 68°F°20( اندازه گیري 

شوند، مگر اینکه به دماي دیگري اشاره شده باشد. 

توجه
 68°F( مقاومت اندازه گیري شده در دمایي غیر از دماي محیط

، C°20( مقدار مرجع مي باشد. 

nasicoelec.ir
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شبیه سازي گرما
a- قطعاتي را که ممکن است موجب بروز عملکرد نامناسب شده 

باشند را با استفاده از سشوار گرم کنید.
هشدار

• قطعات را تا حدي که موجب آسیب دیدگي آن ها شود گرم 
نکنید.

• ECM را به صورت مستقیم گرم نکنید. 
شبیه سازي پاشش آب

a- براي شبیه سازي شرایط هواي باراني یا رطوبت باال، بر روي 
خودرو آب بپاشید.

هشدار
آب را مستقیماً به محفظه موتور یا قطعات الکترونیکي نپاشید. 

شبیه سازي بار الکتریکي
مصرف  تمام  حد،  از  بیش  الکتریکي  بار  سازي  شبیه  براي   -a
کننده هاي الکتریکي را روشن کنید )رادیوها، فن ها، چراغ ها، 

گرمکن شیشه عقب و غیره.(.

nasicoelec.ir
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c- هنگام چفت کردن اتصال، به صداي کلیک توجه کنید. این 
صدا بیانگر چفت شدن درست و مطمئن اتصال مي باشد.

b- هنگام جدا کردن اتصال چفتي، ضامن چفت را فشار داده یا 
بکشید.

رویه بازرسي اتصال
1-  روش کار با اتصال

a- هیچگاه هنگام جدا کردن اتصال، دسته سیم را نکشید.

کلیک

nasicoelec.ir
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توجه
• به منظور جلوگیري از آسیب دیدگي سرسیم ها، از سیم ظریف 

استفاده کنید.
هاي  سرسیم  به  گر،  آزمون  دستگاه  سیم  کردن  وارد  هنگام   •

اتصال آسیب نرسانید. 

2-  نقاط بررسي اتصال
a- هنگامي که اتصال متصل است:

را  و چفت شدن  اتصال  برقراري  شرایط  و  داشته  نگه  را  اتصال 
بررسي کنید.

b- هنگامي که اتصال جداست:
لهیدگي، پیچ خوردگي و شکستگي مغزي  عدم وجود سرسیم، 

سیم را با کشیدن آرام دسته سیم بررسي کنید.
وجود زنگ زدگي، آلودگي، خمیدگي و تغییر شکل را به صورت 

چشمي بررسي کنید.

e- سرسیم هاي اتصال ضد آب را از طرف اتصال بررسي کنید. 
اتصاالت ضد آب از سمت دسته سیم قابل دسترسي نیستند.

d- هنگام استفاده از ابزار بررسي پیوستگي، یا اندازه گیري ولتاژ، 
nasicoelec.irسرسیم هاي دستگاه را از طرف دسته سیم وارد کنید.

www.nasicoelec.ir
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رویه بازرسي دسته سیم
1-  قبل از جدا کردن دسته سیم، محل و چگونگي قرارگیري آن 

را با هدف نصب مجدد آن به صورت صحیح، بررسي کنید.
2-  پیچ خوردگي، کشیدگي یا شل بودن دسته سیم را بررسي 

کنید.
3-  باال بودن غیر طبیعي دماي دسته سیم را بررسي کنید.

4-  چرخش، حرکت و یا ارتعاش دسته سیم را بر روي لبه هاي 
تیز یک قطعه بررسي کنید.

5-  اتصال بین دسته سیم و قطعات متصل به آن را بررسي کنید.
6-  در صورت آسیب دیدگي پوشش دسته سیم، دسته سیم را با 

قابلیت اطمینان باال تعویض یا تعمیر کنید.

3-  روش تعمیر سرسیم اتصال
a- نقاط اتصال را با استفاده از تفنگ هوا و یا دستمال کارگاهي 

تمیز کنید. 
توجه

استفاده  کاغذ سمباده  از  اتصال  نقاط  کاري  تمیز  براي  هیچگاه 
دیدگي  آسیب  دچار  اتصال  نقاط  صورت  این  غیر  در  نکنید، 

خواهند شد. 
را  ماده  سرسیم  نامناسب،  اتصال  نیروي  وجود  صورت  در   -b

تعویض کنید.

c- شرایط سفت شدن سرسیم ها را بررسي کنید:
و  کرده  وارد  ماده  سرسیم  یک  در  را  یدکي  نري  سرسیم  یک 

شرایط سفت شدن آن ها در یکدیگر را بررسي کنید.
d- براي بررسي اتصال مناسب سرسیم ها، آن ها را تک تک و 

آرام بکشید.

nasicoelec.ir
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در شکل 2 مقاومت هاي اندازه گیري شده در مسیرهاي 1 و 2 
به ترتیب بیشتر از ΩM1 و کمتر از Ω1 مي باشند. به صورت 
مشخص، قطعي در مسیر 1 وجود دارد )مسیر 2 عادي است(. 
براي پیدا کردن محل دقیق قطعي، مسیرهاي فرعي مسیر 1 را 

مطابق با روش ارائه شده در مرحله بعد بررسي کنید. 

2-  روش بررسي پیوستگي
توجه

هنگام اندازه گیري مقاومت، دسته سیم را آرام به باال و پایین و 
طرفین تکان دهید.

مشخصات )مقاومت(
Ω1 یا کمتر          مدار عادي

ΩM1 یا بیشتر        قطعي در مدار

a- اتصاالت )A( و )C( را جدا کرده و مقاومت بین آن¬ها را 
مطابق شکل 2 اندازه بگیرید. 

رویه بازرسي مدار الکتریکي
بررسي قطعي در مدار

1-  رویه هاي مربوط به قطعي مدار
• بررسي پیوستگي

• بررسي ولتاژ
قطعي در مدار )همانطور که در شکل 1 مشاهده مي شود( را مي 
توان با استفاده از مراحل 2 )روش پیوستگي( و 3 )روش بررسي 

ولتاژ( که در زیر آمده اند تشخیص داد. 

شکل 1

سنسور

سنسور

سنسور

شکل 2

شکل 3
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بررسي اتصال کوتاه
1-  روش بررسي اتصال کوتاه به بدنه

• بررسي اتصال به بدنه
در صورت اتصال کوتاه به بدنه مطابق شکل 5، پیدا کردن محل 
قطعي با استفاده از اجراي مرحله 2 )روش بررسي اتصال کوتاه به 

بدنه( که در ادامه آمده است، امکان پذیر خواهد بود. 

3-  روش بررسي ولتاژ
و  بدنه  بین  را  ولتاژ  اتصاالت،  کلیه  بودن  متصل  حالت  در   -a
سرسیم 1 هر یک از اتصاالت )A( ، )B( و )C( مطابق با شکل 

4 اندازه بگیرید. 
 5 V ،  5 V ولتاژ اندازه گیري شده هر یک از اتصاالت به ترتیب
 )C( و )B( 0  مي باشد. بنابراین قطعي مدار بین اتصاالت V و

اتفاق مي افتد.

b- اتصال )B( را جدا کرده و مقاومت بین اتصاالت )C( و )B1( و 
همچنین )B2( و )A( را مطابق شکل 3 اندازه بگیرید. 

 ΩM1 بیشتر از )B1( و )C( در این حالت مقاومت بین اتصاالت
 )B1( و سرسیم 1 اتصال )C( بوده و قطعي بین سرسیم 1 اتصال

اتفاق افتاده است. 

سنسور

سنسور

شکل 5

شکل 4
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آزمون افت ولتاژ
این آزمون، افت ولتاژ در طول یک سیم، یا در اتصال یا کلید را 

بررسی می کند. 
A- اتصال مثبت ولت متر را به یک سر نزدیک ترین سیم )یا یک 

طرف اتصال یا کلید( به باتری وصل کنید.
B- اتصال منفی ولت متر را به سر دیگر سیم )طرف دیگر اتصال 

یا کلید( وصل کنید.
C- مدار را به کار اندازید.

داد.  خواهد  نشان  را  نقطه  دو  بین  ولتاژ  اخالف  متر  ولت   -D
 )5 V 50 در یک مدار mV( اختالف یا افت بیشتر از 0.1 ولت
بیانگر وجود عیب می-باشد. مدار را از نظر شل یا کثیف بودن 

اتصاالت بررسی کنید. 

b- اتصال )B( را جدا کرده و مقاومت بین اتصال )A( و بدنه و 
همچنین )B1( و بدنه را مطابق شکل 7 اندازه بگیرید. 

مقاومت بین اتصال )B1( و بدنه Ω1 یا کمتر است.  اتصال کوتاه 
به بدنه بین سرسیم 1 اتصال )C( و سرسیم 1 اتصال )B1( اتفاق 

افتاده است. 

2-  روش بررسي اتصال کوتاه )به بدنه(
توجه

هنگام اندازه گیري مقاومت، دسته سیم را آرام به باال و پایین و 
طرفین تکان دهید.

مشخصات )مقاومت(
Ω1 یا کمتر             اتصال کوتاه به بدنه

ΩM1 یا بیشتر        مدار عادي
a- اتصاالت )A( و )C( را جدا کرده و مقاومت بین اتصال )A( و 

بدنه را  مطابق شکل 6 اندازه بگیرید. 

به ترتیب  اندازه گیري شده در مسیرهاي 1 و 2  مقاومت هاي 
کمتر از Ω1 و بیشتر از ΩM1 مي باشند. به صورت مشخص، 
اتصال کوتاه به بدنه در مسیر 1 وجود دارد )مسیر 2 عادي است(. 
براي پیدا کردن محل دقیق قطعي، مسیرهاي فرعي مسیر 1 را 

مطابق با روش ارائه شده در مرحله بعد بررسي کنید

شکل 6

شکل 7

سنسور

سنسور

جعبه فیوز

ولتمتر سوئیچ

سولنوید

تغذیه دائم
nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



25

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

جدول راهنماي عیب زدایي بر اساس نشانه هاي موجود

بررسي تکمیليرویه عیب یابينشانه اصلي

استارت نزدن موتور 
)موتور گردش نمي کند(

1. باتري را آزمایش کنید
2- استارتر را آزمایش کنید

3- کلید بازدارنده )دنده اتوماتیک( 

عدم استارت موتور 
)احتراق ناقص(

1- باتري را آزمایش کنید
2- فشار سوخت را بررسي کنید

3- مدار جرقه را بررسي کنید
چراغ  زدن  چشمک  صورت  )در  سرقت  ضد  سیستم  زدایي  عیب   -4

سیستم ضد سرقت(

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• تراکم پایین سیلندر

• نشتي سیستم مکش هوا
• رد کردن یا پارگي تسمه تایم

• آلودگي سوخت

سختي استارت موتور

1- باتري را آزمایش کنید
2- فشار سوخت را بررسي کنید

3- مدار و سنسور دماي مایع خنک کاري موتور را بررسي کنید 
)DTC را بررسي کنید(

4- مدار جرقه را بررسي کنید

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• تراکم پایین سیلندر

• نشتي سیستم مکش هوا
• آلودگي سوخت

• جرقه ضعیف

دور آرام نامناسب 
)باال، ناپایدار یا تنظیم 

نادرست(

1- فشار سوخت را بررسي کنید
2- انژکتور را بررسي کنید

3- تنظیم سوخت بلند مدت و کوتاه مدت را بررسي کنید )به روند داده 
هاي مشتري مراجعه کنید(

4- مدار کنترل دور آرام را بررسي کنید )DTC را بررسي کنید(
5- دریچه گاز را مورد بازرسي و آزمون قرار دهید

 DTC( 6- مدار و سنسور دماي مایع خنک کاري موتور را بررسي کنید
را بررسي کنید(

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• تراکم پایین سیلندر

• نشتي سیستم مکش هوا
• آلودگي سوخت

• جرقه ضعیف

واماندگي موتور

1- باتري را آزمایش کنید
2- فشار سوخت را بررسي کنید

3- مدار کنترل دور آرام را بررسي کنید )DTC را بررسي کنید(
4- مدار جرقه را بررسي کنید

 DTC( را بررسي کنید )CKPS( 5- مدار سنسور موقعیت میل لنگ
را بررسي کنید(

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• نشتي سیستم مکش هوا

• آلودگي سوخت
• جرقه ضعیف

عملکرد نامناسب 
)دل زدن(

1- فشار سوخت را بررسي کنید
2- دریچه گاز را مورد بازرسي و آزمون قرار دهید

3- مدار جرقه را بررسي کنید
4- مدار و سنسور دماي مایع خنک کاري موتور را بررسي کنید 

)DTC را بررسي کنید(
5- سیستم اگزوز را از نظر گرفتگي احتمالي بررسي کنید

6- تنظیم سوخت بلند مدت و کوتاه مدت را بررسي کنید )به روند 
داده هاي مشتري مراجعه کنید(

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• تراکم پایین سیلندر

• نشتي سیستم مکش هوا
• آلودگي سوخت

• جرقه ضعیف

کوبش

1- فشار سوخت را بررسي کنید
2- مایع خنک کاري موتور را بررسي کنید

3- رادیاتور و فن خنک کاري را بازرسي کنید
4- شمع ها را بازرسي کنید

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• آلودگي سوخت

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



26

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

بررسي تکمیليرویه عیب یابينشانه اصلي

مصرف سوخت باال

1- عادت هاي رانندگي مشتري را بررسي کنید
• آیا تهویه مطبوع یا برفک زدا همیشه روشن هستند؟ 

• آیا فشار باد تایرها مناسب است؟
• آیا بار اضافه توسط خودرو حمل مي شود؟

• آیا شتاب گیري، شدید و مکرر است؟ 
2- فشار سوخت را بررسي کنید

3- انژکتور را بررسي کنید
4- سیستم اگزوز را از نظر گرفتگي احتمالي بررسي کنید

5- مدار و سنسور دماي مایع خنک کاري موتور را بررسي کنید

)DTC( کد خطاي عیب یابي •
• تراکم پایین سیلندر

• نشتي سیستم مکش هوا
• آلودگي سوخت

• جرقه ضعیف

سختي سوخت 
گیري

1- شیر انسداد مسیر کنیستر را آزمایش کنید
2- شلنگ/ لوله پرکن را بازرسي کنید

•  آیا فشردگي، پیچ خوردگي یا گرفتگي وجود دارد؟
• پارگي شلنگ پرکن

3- شلنگ تخلیه بخار مخزن سوخت بین کنیستر و فیلتر هوا را بازرسي کنید.
4- کنستر را بررسي کنید

• عملکرد نامناسب نازل جایگاه 
سوخت گیري )در صورتي که 
این مشکل در جایگاه سوخت 

گیري خاصي مشاهده مي شود(
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

• به منظور جلوگیري از آسیب دیدگي ECM در اثر اعمال ولتاژ، 
هنگام بررسي شرایط شارژ کردن آلترناتور، اتصال مثبت '+' باتري 

را جدا نکنید. 

منظور  به  خارجي،  شارژر  توسط  باتري  کردن  شارژ  هنگام   •
جلوگیري از آسیب دیدگي ECM، اتصاالت باتري سمت خودرو 

را جدا کنید.

توجه
• قبل از باز کردن یا نصب هر قطعه اي، کد خطاي عیب یابي را 

بخوانید و سپس سرباتري منفي )-( باتري را جدا کنید.

یا  ببندید. جدا کردن  را  از جدا کردن سرباتري، سوئیچ  قبل   •
بودن  باز  یا  موتور  کردن  کار  هنگام  باتري  اتصال  کردن  وصل 

سوئیچ ممکن است موجب آسیب دیدگي ECM گردد. 

امواج سیستم جرقه زني  اثرات منفي  از  به منظور جلوگیري   •
و همچنین تداخل با امواج رادیو، دسته سیم هاي کنترلي بین 
ECM و سنسور اکسیژن با استفاده از سیم هاي غالف دار اتصال 
به بدنه محافظت شده اند. در صورت خراب بودن سیم هاي غالف 

دار، دسته سیم کنترلي باید تعویض گردد. 

سیستم کنترل موتور
شرح

 ،ECM ،خرابي قطعات سیستم کنترل موتور بنزیني )سنسورها
تامین  عدم  یا  سوخت  تامین  در  وقفه  موجب  غیره(  و  انژکتور 
موتور  عملکردي  مختلف  شرایط  براي  سوخت  مناسب  میزان 

خواهد شد. حالت هاي زیر ممکن است مشاهده شوند.
1-  موتور به سختي روشن مي شود و یا استارت نمي خورد.

2- دور آرام ناپایدار
3- قابلیت رانندگي ضعیف و نامناسب

ابتدا عیب یابي  در صورت مشاهده هر یک از حالت هاي فوق، 
معمولي شامل بررسي اولیه سیستم هاي موتور )عملکرد نامناسب 
انجام  را  غیره(  و  موتور  نادرست  تنظیمات  زني،  جرقه  سیستم 
دهید. سپس اجزاي سیستم کنترل موتور بنزیني را با استفاده از 

دستگاه عیب یاب )HI-SCAN Pro( بازرسي کنید. 
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

MT/AT رمزگرداني •
• سنسور شتاب

• پیام درخواست روشن شدن چراغ هشدار خرابي
• مرحله توان

توجه
خطاي  کدهاي  براي  بازرسي  "جدول  به  بیشتر  اطالعات  براي 

عیب یابي )DTC(" مراجعه کنید.

)ECTS( سنسور دماي مایع خنک کاري موتور •
)TPS( سنسور موقعیت دریچه گاز •

• سنسور اکسیژن باالدست
• گرمکن سنسور اکسیژن باالدست

• سنسور اکسیژن پایین دست
• گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست

• انژکتور
• احتراق ناقص

)CKPS( سنسور موقعیت میل لنگ •
)CMPS( سنسور موقعیت میل بادامک •

• سیستم کنترل آالینده هاي تبخیري
)VSS( سنسور سرعت خودرو •

)ISCA( عملگر دور آرام •
• منبع تغذیه

ECM/PCM •

)MIL( چراغ هشدار خرابي
EOBD

بر  مبني  راننده  به  رساني  اطالع  منظور  به  چراغ هشدار خرابي 
وجود مشکل در خودرو روشن مي شود. با این وجود، این چراغ، 
پس از سه سیکل رانندگي متوالي و بدون وقوع عیب مورد نظر 
خود به خود خاموش خواهد شد. بی درنگ پس باز شدن سوئیچ 
عملکرد  دادن  نشان  براي  خرابي  هشدار  چراغ  نزدن(  )استارت 

درست، به شکل پیوسته روشن مي ماند.   
خرابي موارد زیر موجب روشن شدن چراغ هشدار خرابي خواهد 

شد.

• کاتالیست
• سیستم سوخت رساني

)MAFS( سنسور دبي جرمي هوا •
)IATS( سنسور دماي هواي ورودي •

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



29
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 EOBD بدون
بر  مبني  راننده  به  رساني  اطالع  منظور  به  چراغ هشدار خرابي 
وجود مشکل در خودرو روشن مي شود. با این وجود، این چراغ، 
پس از سه سیکل رانندگي متوالي و بدون وقوع عیب مورد نظر 
به صورت خودکار خاموش خواهد شد. بیدرنگ پس از قرارگیري 
سوئیچ در حالت باز )حالت باز –  نه حالت استارت زدن( چراغ 
به صورت  آن،  مناسب  عملکرد  دادن  نشان  براي  هشدار خرابي 

پیوسته روشن مي ماند.   
خرابي موارد زیر موجب روشن شدن چراغ هشدار خرابي خواهد 

شد.
)HO2S( سنسور اکسیژن •

)MAFS( سنسور دبي جرمي هوا •
)TPS( سنسور موقعیت دریچه گاز •

)ECTS( سنسور دماي مایع خنک کاري موتور •
)ISCA( عملگر دور آرام •

• انژکتورها
ECM •

توجه
خطاي  کدهاي  براي  بازرسي  "جدول  به  بیشتر  اطالعات  براي 

عیب یابي )DTC(" مراجعه کنید.

بازرسي 
1- پس از باز کردن سوئیچ، از روشن شدن چراغ هشدار خرابي 
ثانیه و سپس خاموش شدن آن اطمینان حاصل  براي مدت 5 

نمائید.
2- در صورت روشن نشدن چراغ، قطعي در دسته سیم، سوختن 

فیوز یا المپ را بررسي کنید.

خود عیب یابي
از  ECM پیام هاي ورودي/ خروجي را پایش مي کند )بعضي 
پیام ها را به صورت دائم و بعضي از آن ها را در شرایط خاص(. 
در صورت تشخیص اختالل توسط ECM، کد خطاي عیب یابي 
ارسال  ها  داده  اتصال  کابل  به  آن  پیام  و  شده  ثبت  آن  توسط 
خرابي  هشدار  چراغ  از  استفاده  با  یابي  عیب  نتیجه  گردد.  مي 
)MIL( و یا دستگاه HI-SCAN Pro قابل خواندن است. کد 
خطاي عیب یابي )DTC( تا زماني که باتري داراي شارژ باشد 
با استفاده  یابي  باقي مي ماند. کدهاي خطاي عیب   ECM در 
یا  باتري  اتصال  یا جدا کردن  و   HI-SCAN Pro از دستگاه 

ECM پاک مي شوند. 
توجه

بودن  باز  حالت  در  سنسور  یک  اتصال  شدن  جدا  صورت  در 
سوئیچ، کد خطاي عیب¬یابي )DTC( ثبت مي گردد. در چنین 
حالتي با جدا کردن اتصال منفي )-( باتري براي مدت 15 ثانیه 

یا بیشتر، حافظه خطا پاک خواهد شد.
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EOBD و الگوي رانندگي در سیستم )DTC( رابطه بین کد خطاي عیب یابي

الگوي رانندگي

جرقه

سیکل رانندگي

عملکرد نامناسب

 FLC
)شمارنده خطا(
چراغ هشدار 
)MIL( خرابي

 HLC
)شمارنده عدم خطا(

سیکل گرم شدن

حافظه خطا

اطالعات ثبت شده 
هنگام بروز خطا
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تشخیص  عدم  صورت  در   )DTC( یابي  عیب  خطاي  کد    -4
از  به صورت خودکار  رانندگي،  نامناسب در 40 سیکل  عملکرد 

حافظه ECM پاک مي گردد. 

توجه
به معناي کارکرد کافي خودرو است  یک "سیکل گرم شدن"   •
فارنهایت  درجه  کاري حداقل 40  مایع خنک  دماي  که  طوري 
نسبت به زمان روشن شدن موتور افزایش یافته و حداقل به دماي 

160 درجه فارنهایت برسد.

• یک "سیکل رانندگي" شامل استارت موتور و عملکرد خودرو 
پس از آغاز کنترل مدار بسته مي باشد.

سیکل  دو  در  مشابه  نامناسب  عملکرد  تشخیص  در صورت   -1
رانندگي متوالي، چراغ هشدار خرابي )MIL( به صورت خودکار 

روشن مي شود. 

2- در صورتي که در سه سیکل رانندگي متوالي پیش رو خطایي 
صورت  به   )MIL( خرابي  هشدار  چراغ  باشد،   نداشته  وجود 

خودکار خاموش مي شود.

3- یک کد خطاي عیب یابي )DTC( در صورت وقوع عملکرد 
نامناسب پس از دو سیکل رانندگي متوالي، در ECM  ثبت مي 
رانندگي، چراغ  گردد. در صورت تشخیص خطا در سیکل دوم 

هشدار خرابي )MIL( روشن مي شود.
 )DTC( در صورت تشخیص احتراق ناقص، کد خطاي عیب یابي
ثبت شده و چراغ هشدار خرابي )MIL( بیدرنگ پس از تشخیص 

اولین خطا روشن خواهد شد.
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موقعیت قطعات

)ECM( 1- مجموعه کنترل موتور
)MAPS( 2- سنسور فشار مطلق منیفلد هوا

)IATS( 3- سنسور دماي هواي ورودي
)ECTS( 4- فشنگی آب

)CKPS( 5- سنسور موقعیت میل لنگ
)CMPS( 6- سنسور موقعیت میل بادامک

)KS( 7- سنسور کوبش
8- سنسور اکسیژن باالدست )HO2S( ردیف1/ سنسور1 

9- سنسور اکسیژن پایین دست )HO2S( ردیف1/ سنسور2 
 )APS( 10- سنسور موقعیت پدال گاز

)APT( 11- سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع
موتور  و   TPS )شامل  گاز  دریچه  الکتریکی  کنترل  مجموعه   -12

)ETC
13- انژکتور

)PCSV( 14- شیر برقي بازیابي بخار سوخت
)CVVT )OCV 15- شیر کنترل روغن سیستم

16- کویل جرقه
17- رله اصلي 

18- رله پمپ سوخت 
)DLC( 19- کابل ارتباط داده ها
20- اتصال عیب یابي چند کاره 
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)ECTS( 4-  فشنگی آب
)CKPS( 5- سنسور موقعیت میل لنگ

)MAPS( 2-  سنسور فشار مطلق منیفلد هوا
)IATS( 3-  سنسور دماي هواي ورودي

)ECM( 1-  مجموعه کنترل موتور

کانکتور
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 )HO2S( 8-  سنسور اکسیژن باالدست
 ردیف1/ سنسور1

)KS( 7-  سنسور کوبش

)CMPS( 6-  سنسور موقعیت میل بادامک

سنسور کوبش
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)APT( 11-  سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع

)APS( 10-  سنسور موقعیت پدال گاز

 )HO2S( 9-  سنسور اکسیژن پایین دست
nasicoelec.ir ردیف1/ سنسور2 
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)PCSV( 14-  شیر برقي بازیابي بخار سوخت

13-  انژکتور
16-  کویل جرقه

TPS و موتور  الکتریکی دریچه گاز )شامل  12-  واحد کنترل 
)ETC

انژکتور

کوئل جرقه زن

ماژول
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17-  رله اصلي
18-  رله پمپ سوخت

CVVT )OCV( 15-  شیر کنترل روغن سیستم

رله پمپ سوخت

رله اصلی
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)ECM( واحد کنترل موتور
 ECM اتصال دسته سیمnasicoelec.ir
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ECM عملکرد سرسیم هاي
CHG-K اتصال

متصل بهشرحشماره سرسیم
بدنهمنفي باتري1
سوئیچ استارتولتاژ تامیني از باتري بعد از سوئیچ استارت2
بدنهمنفي باتري3
رله اصليولتاژ تامیني از باتري بعد از رله اصلي4
بدنهمنفي باتري5
باتريولتاژ تامیني از باتري6
7)WSS( ورودي پیام ]+[ سنسور سرعت چرخ)WSS( سنسور سرعت چرخ
8-
9-
10-
11-
سنسور کوبش )KS(ورودي پیام سنسور کوبش12
سنسور موقعیت پدال گاز)APS(اتصال بدنه سنسور13
سنسور دماي مایع خنک کاري موتور)فشنگی آب( اتصال بدنه سنسور14

)ECTS(
15-
سنسور اکسیژن باال دست - ردیف1/ سنسور1 اتصال بدنه سنسور16
17)CKPS( ورودي پیام سنسور  موقعیت میل لنگ)CKPS( سنسور موقعیت میل لنگ
18-
19-
20-
21-
22-
محاسب پیمایش )Trip Computer(خروجي پیام مصرف سوخت23
24-
انژکتور )سیلندر 1(خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 1(25
انژکتور )سیلندر 3(خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 3(26
انژکتور )سیلندر 4(خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 4(27
انژکتور )سیلندر 2(خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 2(28
29)WSS( ورودي پیام ]-[ سنسور سرعت چرخ)WSS( سنسور سرعت چرخ
30)+5 V( تغذیه سنسور)MAPS( سنسور فشار مطلق منیفلد هوا
31)MAPS( ورودي پیام سنسور فشار مطلق منیفلد هوا)MAPS( سنسور فشار مطلق منیفلد هوا
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متصل بهشرحشماره سرسیم

32)TPS( ورودي پیام سنسور 2 موقعیت دریچه گاز )TPS( سنسور 2 موقعیت دریچه گاز
 ETC مجموعه

ورودي پیام سنسور دماي مایع خنک کاري موتور 33
)ECTS()ECTS( سنسور دماي مایع خنک کاري موتور

سنسور کوبش )KS(اتصال بدنه سنسور34
35)APS( ورودي پیام سنسور 2 موقعیت پدال گاز)APS( سنسور 2 موقعیت پدال گاز
36)+5 V( تغذیه سنسور)APS( سنسور 2 موقعیت پدال گاز
37-
ورودي پیام سنسور اکسیژن باال دست38

 ردیف1/ سنسور1 
سنسور اکسیژن باال دست 

 ردیف1/ سنسور1 
سنسور  موقعیت میل لنگ )CKPS(اتصال بدنه سنسور39
واحد کنترل ABS/VDCسنسور سرعت خودروورودي پیام سرعت خودرو40
41-
42-
43)+5 V( تغذیه سنسور)APT( سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع
44-
45-
46-
47-
48-
49-
50-
رله اصليولتاژ تامیني از باتري بعد از رله اصلي51
52-
53)IATS( ورودي پیام سنسور دماي هواي ورودي)IATS( سنسور دماي هواي ورودي
54)APT( ورودي پیام سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع)APT( سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع
55-
56-
سنسور فشار سیستم تهویه مطبوع )APT(اتصال بدنه سنسور57
58-
سنسور 1 و 2 موقعیت دریچه گاز )TPS( اتصال بدنه سنسور59

 ETC مجموعه 
60)+5 V( تغذیه سنسور)APS( سنسور 1 موقعیت پدال گاز
سنسور 1 موقعیت پدال گاز )APS(اتصال بدنه سنسور61
62)CMPS( ورودي پیام سنسور 1 موقعیت میل بادامک)CMPS( سنسور موقعیت میل بادامک
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

متصل بهشرحشماره سرسیم
63)+5 V( تغذیه سنسورETC مجموعه )TPS( سنسور 1 و 2 موقعیت دریچه گاز

رله اصليخروجي کنترل رله اصلي64
رله فن خنک کاري - پایینخروجي کنترل رله فن خنک کاري - پایین65
66)CVVT )OCV خروجي کنترل شیر 1 کنترل روغن)CVVT )OCV شیر 1 کنترل روغن
67)PCSV( خروجي کنترل شیر برقي بازیابی بخار سوخت)PCSV( شیر برقي بازیابی بخار سوخت
68-
چراغ سیستم ضد سرقتخروجي کنترل چراغ سیستم ضد سرقت69
رله پمپ سوختخروجي کنترل رله پمپ سوخت70
71A[ ETC[ خروجي کنترل موتور ETC مجموعه - ETC موتور
72B[ ETC[ خروجي کنترل موتور ETC مجموعه - ETC موتور
73-
سنسور فشار مطلق منیفلد هوا )MAPS( و سنسور اتصال بدنه سنسور74

)IATS( دماي هواي ورودي
واحد کنترل سیستم ضد سرقتخط ارتباطي سیستم ضد سرقت75
76-
واحد کنترل CANABS/VDC - باال 77
واحد کنترل CANABS/VDC - پایین 78
79-
80)TPS( ورودي پیام سنسور 1 موقعیت دریچه گاز ETC مجموعه )TPS( سنسور 1 موقعیت دریچه گاز
81-
82)APS( ورودي پیام سنسور 1 موقعیت پدال گاز )APS( سنسور 1 موقعیت پدال گاز
سنسور موقعیت میل بادامک )CMPS(اتصال بدنه سنسور83
ورودي پیام سنسور اکسیژن پایین دست 84

ردیف1/ سنسور2 
سنسور اکسیژن پایین دست - ردیف1/ سنسور2 

سنسور اکسیژن پایین دست - ردیف1/ سنسور2 اتصال بدنه سنسور85
دور سنج )جلو آمپر(خروجي پیام دور موتور86
87A/C خروجي کنترل رله کمپرسورA/C رله کمپرسور
رله فن خنک کاري - باالخروجي کنترل رله فن خنک کاري- باال88
جلو آمپر چراغ اصلي کنترل کروز89
جلو آمپر چراغ تنظیم کنترل کروز90
91-
92)MIL( خروجي کنترل چراغ هشدار خرابي)جلو آمپر )چراغ هشدار خرابي
خروجي کنترل گرمکن سنسور اکسیژن باال دست93

 ردیف1/ سنسور1 
سنسور اکسیژن باال دست ردیف1/ سنسور1 

خروجي کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست94
ردیف1/ سنسور1

سنسور اکسیژن پایین دست ردیف1/ سنسور2
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

CHG-A اتصال

متصل بهشرحشماره سرسیم

1

خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 1(
 )بدون سیستم ضد سرقت(

کویل جرقه )سیلندر 1(

خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 4( 
)با سیستم ضد سرقت(

کویل جرقه )سیلندر 4(

کویل جرقه )سیلندر 1، 2، 3، 4(اتصال بدنه پوسته کویل جرقه2
براي کنترل سیستم انتقال قدرت3
براي کنترل سیستم انتقال قدرت4
براي کنترل سیستم انتقال قدرت5
6-
7-
8-
براي کنترل سیستم انتقال قدرت9
براي کنترل سیستم انتقال قدرت10
براي کنترل سیستم انتقال قدرت11
براي کنترل سیستم انتقال قدرت12
13-
آلترناتورپیام آلترناتور14
کلید چند کاره )دسته راهنما(اتصال بدنه کلید کنترل کروز15

16

خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 3(
 )بدون سیستم ضد سرقت(

کویل جرقه )سیلندر 3(

خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 2( 
)با سیستم ضد سرقت(

کویل جرقه )سیلندر 2(

براي کنترل سیستم انتقال قدرت17
براي کنترل سیستم انتقال قدرت18
19-
براي کنترل سیستم انتقال قدرت20
21-
22-
23-
براي کنترل سیستم انتقال قدرت24
براي کنترل سیستم انتقال قدرت25
براي کنترل سیستم انتقال قدرت26
27-
28-
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

متصل بهشرحشماره سرسیم
سوئیچ ترمزورودي پیام سوئیچ چراغ ترمز29

کلید چند کاره)دسته راهنما(پیام کلید کنترل کروز30

31
کویل جرقه )سیلندر 4(خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 4(  )بدون سیستم ضد سرقت( 

کویل جرقه )سیلندر 1(خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 1( )با سیستم ضد سرقت(
براي کنترل سیستم انتقال قدرت32
براي کنترل سیستم انتقال قدرت33
براي کنترل سیستم انتقال قدرت34
براي کنترل سیستم انتقال قدرت35
براي کنترل سیستم انتقال قدرت36
37-
براي کنترل سیستم انتقال قدرت38
براي کنترل سیستم انتقال قدرت39
براي کنترل سیستم انتقال قدرت40
41-
کلید دمندهورودي کلید دمنده42
سوئیچ کالچپیام سوئیچ کالچ43
سوئیچ ترمزورودي پیام سوئیچ ترمز44
45-

46
کویل جرقه )سیلندر 2(خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 2(  )بدون سیستم ضد سرقت(
کویل جرقه )سیلندر 3(خروجي کنترل کویل جرقه )سیلندر 3( )با سیستم ضد سرقت(

براي کنترل سیستم انتقال قدرت47
براي کنترل سیستم انتقال قدرت48
براي کنترل سیستم انتقال قدرت49
براي کنترل سیستم انتقال قدرت50
براي کنترل سیستم انتقال قدرت51
52-
براي کنترل سیستم انتقال قدرت53
براي کنترل سیستم انتقال قدرت54
براي کنترل سیستم انتقال قدرت55
56-
57A/C کلید )ON( ورودي روشن بودنA/C کلید
کلید فرمان هیدرولیکورودي پیام کلید فرمان هیدرولیک58
59-
60-
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

ورودي/خروجي پیام
CHG-K اتصال

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع
150 mV حداکثر

ولتاژ تامیني از باتري بعد از 2
سوئیچ استارت

سوئیچ بسته 
DC ولتاژ

0.5 V 10.2حداکثر mV

V 12.02ولتاژ باتريسوئیچ باز
mV 2.8حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراممنفي باتري3

ولتاژ تامیني از باتري بعد از رله 4
اصلي

سوئیچ بسته 
DC ولتاژ

1.0 V 3.1حداکثر mV

mV 12.1ولتاژ باتريسوئیچ باز

5ECU دور آراماتصال بدنهDC 50ولتاژ mV 1.8حداکثر mV

ولتاژ تامیني از باتري بعد از رله 6
اصلي

در آوردن 
mA 0.38کمتر از mA 2.0جریانسوئیچ

V 12.7ولتاژ باتريولتاژ DCدائم

ورودي پیام ]+[ سنسور سرعت 7
)WSS( چرخ

حرکت خودرو
)30 KPH(موج سینوسي

0.13 Vpp 15: حداقل Hz
 Vpp 1000: حداقل Hz

250 Vpp 0.2 کلي: حداکثر
8-
9-
10-
11-

12)KS( ورودي پیام سنسور کوبش
فرکانس کوبش

نامنظم
0.3 ~ 0.3 V

عادي
V 0عادي

mV 30حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور13

mV 12.4حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور14

15-
mV 29حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور16

ورودي پیام سنسور  موقعیت 17
)CKPS( دور آراممیل لنگ)تکانه)تکانه

فرکانس:  V 5.00باال: ولتاژ باتري
600 Hz
)دور آرام( 40 mV

18-
19-
20-
21-
22-
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع

تکانه)تکانه(دور آرامخروجي پیام مصرف سوخت23
فرکانس:  V 13.7باال: ولتاژ باتري

3.33 Hz

0.5 V 0پایین: حداکثر V:پهناي تکانه
500 μs 

24-

خروجي فرمان انژکتور25
تکانهدور آرام)سیلندر 1(

فرکانس: V Hz 13.8باال: ولتاژ باتري
5.21 )دور 
آرام( / مدت 
زمان تزریق 
 ms :سوخت

2.74

1.0 V 200پایین: حداکثر mV

80 V 54.1خیز ولتاژ: حداکثر V

خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 26
تکانهدور آرام3(

فرکانس: V Hz 13.9باال: ولتاژ باتري
5.18 )دور 
آرام( / مدت 
زمان تزریق 
 ms :سوخت

2.73

1.0 V 170پایین: حداکثر mV

80 V 53.9خیز ولتاژ: حداکثر V

خروجي فرمان انژکتور )سیلندر 27
تکانهدور آرام4(

فرکانس: V Hz 14باال: ولتاژ باتري
5.24 )دور 
آرام( / مدت 
زمان تزریق 
 ms :سوخت

2.70

1.0 V 160پایین: حداکثر mV

80 V 54.3خیز ولتاژ: حداکثر V

خروجي فرمان انژکتور28
تکانهدور آرام )سیلندر 2(

فرکانس: V Hz 14.1باال: ولتاژ باتري
5.21 )دور 
آرام( / مدت 
زمان تزریق 
 ms :سوخت

2.73

1.0 V 160پایین: حداکثر mV

80 V 53.9خیز ولتاژ: حداکثر V

ورودي پیام ]-[ سنسور سرعت 29
)WSS( چرخ

حرکت خودرو
)30 KPH(موج سینوسي

0.13 Vpp 15: حداقل Hz
 Vpp 1000: حداقل Hz

0.2
250 Vpp کلي: حداکثر

30)+5 V( تغذیه سنسور
سوئیچ بسته 

DC ولتاژ
0.5 V 0حداکثر mV

V4.98 V 0.1 ± 5سوئیچ باز

ورودي پیام سنسور فشار مطلق 31
)MAPS( 1.6 ~ 0.8آنالوگدور آراممنیفلد هوا V1.37 V

ورودي پیام سنسور 2 موقعیت 32
)TPS( دریچه گاز

C.T کاماًل بسته 
آنالوگ

4.2 ~ 5.0 V4.52 V

W.O.T کاماًل 
V3.68 V 3.8 ~ 3.3باز 

ورودي پیام سنسور دماي مایع 33
)ECTS( 4.5 ~ 0.5آنالوگدور آرامخنک-کاري موتور V1.02 V
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع

mV 8حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور34

ورودي پیام سنسور 2 موقعیت 35
)APS( دریچه گاز

C.T بدون 
فشردگي

آنالوگ
0.3 ~ 0.9 V0.4 V

W.O.T کاماًل 
V1.9 V 3.0 ~ 1.5فشرده

36)+5 V( تغذیه سنسور
سوئیچ بسته 

DC ولتاژ
0.5 V 5حداکثر mV

V5.02 V 0.1 ± 5سوئیچ باز

37-

ورودي پیام سنسور اکسیژن باال 38
ولتاژ DCدور آرامدست ردیف1/ سنسور2

0.6 ~ 1.0 V :926غني mV

 0.4 V 20رقیق: حداکثر mV

mV 11حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور39

تکانهموتور روشنورودي پیام سرعت خودرو40

4.5 V 5باال: حداقل V
فرکانس: 
 46.9 Hz
)دورآرام(

0.5 V 0پایین: حداکثر V
کارکرد )-(: 

 50.4٪
)دورآرام(

41-

42-

43)+5 V( تغذیه سنسور
سوئیچ بسته

DC ولتاژ
0.5 V در دسترس حداکثر

نیست V 0.1 ± 5سوئیچ باز

44-

45-

46-

47-

48-

49-

50-

ولتاژ تامیني از باتري بعد از رله 51
اصلي

سوئیچ بسته 
DC ولتاژ

1.0 V 3.1حداکثر mV

mV 12.3ولتاژ باتريسوئیچ باز

52-

ورودي پیام سنسور دماي هواي 53
)IATS( آنالوگدور آراموروديV0  ~ 5 V2.55 V
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع

ورودي پیام سنسور فشار سیستم 54
)APT( دور آرامتهویه مطبوعDC 4.6 ~ 0.4ولتاژ V

 A/C
 V :خاموش

1.29
 A/C

 V :روشن
2.01

55-
56-
mV 11حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور57

58-
mV 6حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور59

60)+5 V( تغذیه سنسور
سوئیچ بسته

DC ولتاژ
0.5 V 10حداکثر mV

V5.02 V 0.1 ± 5سوئیچ باز
mV 30حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور61

ورودي پیام سنسور موقعیت میل 62
)CMPS( تکانهدور آرامبادامک

فرکانس: V Hz 5.0باال: ولتاژ باتري
5.2

)دور آرام( 0.5 V 0.2پایین: حداکثر V

63)+5 V( تغذیه سنسور
سوئیچ بسته

DC ولتاژ
0.5 V 0حداکثر mV

V4.98 V 0.1 ± 5سوئیچ باز

خروجي کنترل رله اصلي64
رله خاموش

DC ولتاژ
V 12.3باال: ولتاژ باتري

رله روشن
1.0 V 730پایین: حداکثر mV

70 V 52.1خیز ولتاژ: حداکثر V

خروجي کنترل رله فن خنک 65
کاري- پایین

خروجي کنترل شیر 1 کنترل 66
)CVVT )OCV تکانهدور آرامروغن

فرکانس: V Hz 15.0باال: ولتاژ باتري
 300

کارکرد )+(: 
٪84.7 )دور 

آرام(

1.0 V 120پایین: حداکثر mV

70 V 15.0خیز ولتاژ: حداکثر V

خروجي کنترل شیر برقي بازیابی 67
)PCSV( بخار سوخت

غیرفعال
تکانه

V 14.3باال: ولتاژ باتري
 Hz :فرکانس

16 فعال
1.0 V 80پایین: حداکثر mV

70 V 57خیز ولتاژ: حداکثر V
68-

خروجي کنترل چراغ سیستم ضد 69
سرقت

چراغ خاموش
DC ولتاژ

V 13.2باال: ولتاژ باتري
mV 40پایین: حداکثر V 2.0چراغ روشن

خروجي کنترل رله پمپ سوخت70

رله خاموش

DC ولتاژ

V 12.8ولتاژ باتري

رله روشن
1.0 V 40پایین: حداکثر mV

70 V 47.3خیز ولتاژ: حداکثر V

680 Ω :680مقاومت Ω
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع

71A ETC - تکانهدور آرامخروجي کنترل موتور
V 13.4باال: ولتاژ باتري

1.0 V 0پایین: حداکثر V

72B[ ETC[ تکانهدور آرامخروجي کنترل موتور
V 13.3باال: ولتاژ باتري

1.0 V 0پایین: حداکثر V
73-
mV 7حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور74

خط ارتباطي سیستم ضد سرقت75
پس از باز کردن 

تکانهسوئیچ
8.5 V 11.8باال: حداقل V

V 1.0پایین: حداکثر V 3.5برقراري ارتباط
76-

CAN باال 77
نهفته

تکانه
2.0 ~ 3.0 V2.58 V سرعت برقراري

 kbps :ارتباط
500 V3.54 V 4.5 ~ 2.75غالب

CAN - پایین78
نهفته

تکانه
2.0 ~ 3.0 V2.64 V سرعت برقراري

 kbps :ارتباط
500 V1.52 V 2.25 ~ 0.5غالب

79-

ورودي پیام سنسور 1 موقعیت 80
)TPS( دریچه گاز

C.T کاماًل بسته
آنالوگ

0.3 ~ 0.9 V0.65 V
W.O.T1.5 ~ 3.0 V1.63 V کاماًل باز

81-

ورودي پیام سنسور 2 موقعیت 82
)APS( دریچه گاز

C.T بدون 
فشردگي

آنالوگ
0.3 ~ 0.9 V0.8 V

W.O.T کاماًل 
V4 V 3.0 ~ 1.5فشرده

mV 12حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور83

ورودي پیام سنسور اکسیژن 84
ولتاژ DCدور آرامپایین دست - ردیف1/ سنسور2 

0.6 ~ 1.0 V :740غني mV

0.4 V 70رقیق: حداکثر mV

mV 10حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه سنسور85

تکانهدور آرامخروجي پیام دور موتور86

V 14.0باال: ولتاژ باتري
کارکرد )+( 
: ٪50 )دور 

آرام(

0.5 V 60پایین: حداکثر mV

20 ~ 26 Hz = دور آرام
Hz 21)مرجع(

خروجي کنترل رله کمپرسور 87
A/C

A/C خاموش
DC ولتاژ

مقاومت: V Ω 14.3ولتاژ باتري
680 mV 102حداکثر A/C1.0 V روشن

خروجي کنترل رله فن خنک 88
کاري باال

چراغ اصلي کنترل کروز89

چراغ تنظیم کنترل کروز90
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع
91-

خروجي کنترل چراغ هشدار 92
)MIL( خرابي

چراغ خاموش
DC ولتاژ

V 13.8ولتاژ باتري
mV 54 حداکثر V 1.0چراغ روشن

93
خروجي کنترل گرمکن سنسور 

اکسیژن باال دست 
ردیف1/ سنسور1

تکانهموتور روشن
فرکانس: V Hz 14.4باال: ولتاژ باتري

 10

1.0 V 0.36پایین: حداکثر V ٪ :)+( کارکرد
58.3

94
خروجي کنترل گرمکن سنسور 

اکسیژن پایین دست    
ردیف1/ سنسور2 

تکانهموتور روشن
فرکانس: V Hz 14باال: ولتاژ باتري

7.68

1.0 V 0.31پایین: حداکثر V ٪ :)+( کارکرد
53.9
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]CHG-A[ اتصال

شماره 
شرایطشرحسرسیم

نتیجه ورودي/خروجي پیام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع

1

خروجي کنترل کویل جرقه 
)سیلندر 1(

)بدون سیستم ضدسرقت(
تکانهدور آرام

300 ~ 400 V :416ولتاژ اولیه V
 Hz :فرکانس

5.2 )دور 
آرام( 

 مدت زمان 
تزریق 

 ms :سوخت
2.78

خروجي کنترل کویل جرقه 
)سیلندر 4(

)با سیستم ضدسرقت(

ولتاژ روشن شدن: 
2 V 1.4حداکثر V

mV 16.8حداکثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه پوسته کویل جرقه2

براي کنترل سیستم انتقال قدرت3

براي کنترل سیستم انتقال قدرت4

براي کنترل سیستم انتقال قدرت5

6-

7-

8-

براي کنترل سیستم انتقال قدرت9

براي کنترل سیستم انتقال قدرت10

براي کنترل سیستم انتقال قدرت11

براي کنترل سیستم انتقال قدرت12

13-

تکانهدور آرامپیام آلترناتور14
V 13.4باال: ولتاژ باتري

1.5 V 40پایین: حداکثر mV
اتصال بدنه کلید کنترل کروز15

16

خروجي کنترل کویل جرقه 
)سیلندر 3(

)بدون سیستم ضدسرقت(
تکانهدور آرام

300 ~ 400 V :416ولتاژ اولیه V
 Hz :فرکانس

5.2 )دور 
آرام(

خروجي کنترل کویل جرقه 
)سیلندر 2(

)با سیستم ضدسرقت(

ولتاژ روشن شدن: 
2 V 1.3حداکثر V

مدت زمان 
تزریق 

 ms :سوخت
2.73

براي کنترل سیستم انتقال قدرت17
براي کنترل سیستم انتقال قدرت18
براي کنترل سیستم انتقال قدرت19
براي کنترل سیستم انتقال قدرت20
21-
22-

23-
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرايطشرحسرسيم

نتيجه ورودي/خروجي پيام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع
براي كنترل سیستم انتقال قدرت24
mV 16.8حداكثر mV 50ولتاژ DCدور آراماتصال بدنه پوسته كويل جرقه25

براي كنترل سیستم انتقال قدرت26
27-
28-

ورودي پیام سوئیچ چراغ ترمز29
ترمز درگیر

DC ولتاژ
ولتاژ باتري

حداكثر V 0.5ترمز آزاد
پیام كلید كنترل كروز30

31

خروجي كنترل كويل جرقه 
)سیلندر 4(

)بدون سیستم ضدسرقت(
تکانهدور آرام

300 ~ 400 V :408ولتاژ اولیه V
 Hz :فركانس

5.2 )دور 
آرام( 

 مدت زمان 
تزريق 

 ms :سوخت
2.74

خروجي كنترل كويل جرقه 
)سیلندر 1(

)با سیستم ضدسرقت(

ولتاژ روشن شدن: 
2 V 1.6حداكثر V

براي كنترل سیستم انتقال قدرت32
براي كنترل سیستم انتقال قدرت33
براي كنترل سیستم انتقال قدرت34
براي كنترل سیستم انتقال قدرت35
براي كنترل سیستم انتقال قدرت36
37-
براي كنترل سیستم انتقال قدرت38
براي كنترل سیستم انتقال قدرت39
براي كنترل سیستم انتقال قدرت40
41-

ورودي كلید دمنده42
A/C خاموش

DC ولتاژ
0.5 V 20حداكثر mV

V 11.8ولتاژ باتريA/C روشن

پیام سوئیچ كالچ43
آزاد

DC ولتاژ
0.5 V حداكثر

ولتاژ باتريفشرده

ورودي پیام سوئیچ ترمز44
فشرده

DC ولتاژ
0.5 V حداكثر

ولتاژ باتريآزاد
45-

46

خروجي كنترل كويل جرقه 
)سیلندر 2(

)بدون سیستم ضدسرقت(
تکانهدور آرام

300 ~ 400 V :410ولتاژ اولیه V
 Hz :فركانس

5.2 )دور 
آرام(

خروجي كنترل كويل جرقه 
)سیلندر 3(

)با سیستم ضدسرقت(

ولتاژ روشن شدن: 
2 V 1.5حداكثر V

مدت زمان 
تزريق 

 ms :سوخت
2.78
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شماره 
شرايطشرحسرسيم

نتيجه ورودي/خروجي پيام
مالحظاتآزمون

مقدارنوع
براي كنترل سیستم انتقال قدرت47
براي كنترل سیستم انتقال قدرت48
براي كنترل سیستم انتقال قدرت49
براي كنترل سیستم انتقال قدرت50
براي كنترل سیستم انتقال قدرت51
52-
براي كنترل سیستم انتقال قدرت53
براي كنترل سیستم انتقال قدرت54
براي كنترل سیستم انتقال قدرت55
56-

ورودي روشن بودن )ON( كلید 57
A/C

A/C خاموش
DC ولتاژ

0.5 V 0حداكثر V
V 14ولتاژ باتريA/C روشن

ورودي پیام كلید فرمان 58
هیدرولیك

59-
60-
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

ECM رويه بازرسی عيوب
1- آزمون مدار اتصال به بدنه ECM : مقاومت بین ECM و 
اندازه  اتصال پشتی ECM به دسته سیم  از  با استفاده  بدنه را 

گیری كنید. در صورت وجود عیب، آن را تعمیر كنید.

1 Ω مشخصات )مقاومت(: كمتر از

2- آزمون اتصال ECM: اتصال ECM را جدا كرده و سرسیم 
به  را  سیم  دسته  و   ECM سمت  دو  هر  در  بدنه  اتصال  های 
صورت چشمی و از نظر خمیدگی سرسیم ها و استحکام نامناسب 

اتصال بررسی كنید. در صورت وجود عیب، آن را تعمیر كنید.
3- در صورت عدم مشاهده عیب در مراحل 1 و 2، ممکن است 
نمونه  يك  با  را   ECM صورت  اين  در  باشد.  معیوب   ECM
صورت  در  كنید.  بررسی  مجدداً  را  خودرو  و  كرده  جايگزين  نو 

عملکرد مناسب خودرو، عیب مربوط به ECM می باشد. 

4- پیچ های اتصال پشت هوا كش را باز كنید. 
ECM -5 را در آوريد.

نصب
نصب، معکوس باز كردن است.

گشتاور بستن: 
9.8 ~ 11.8 N.m )1.0 ~ 1.2 kgf.m ، 7.2 ~ 8.7 lb-ft(

باز کردن
1-  سوئیچ را بسته و سرباتری منفی )-( را جدا كنید.

2- اتصال )A  ECM را جدا كنید.
3- مجموعه هواكش )B( را باز كنید. )به كتاب تعمیرات مکانیکی 

موتور 2000 مراجعه شود(
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سيستم ETC )کنترل دريچه گاز برقي(
شرح

كنترل  ابزار  يك  برقي(  گاز  دريچه  )كنترل   ETC سیستم 
كنترل  را  آن  بودن  باز  میزان  كه  است  گاز  دريچه  الکترونیکي 
ETC، مجموعه دريچه گاز  اين سیستم شامل موتور  مي كند. 
كنترل  سیستم  است.   )TPS( گاز  دريچه  موقعیت  سنسور  و 
مکانیکي دريچه گاز، فرمان راننده را از طريق سیم گاز بین پدال 
 ،ETC گاز و دريچه گاز دريافت مي كند در حالي كه سیستم
پیام دريافتي از سنسور موقعیت پدال گاز )APS( را به دريچه 
پیام سنسور موقعیت پدال  از دريافت  اعمال مي كند. پس  گاز 
گاز )APS(، میزان باز شدن دريچه گاز توسط ECM محاسبه 
شده و توسط موتور ETC به دريچه گاز اعمال مي گردد. عالوه 
بر اين، سیستم ETC،  عملکرد كنترل كروز را بدون كمك ابزار 

خاصي امکان پذير مي سازد.   

4- آزمون مجدد ECM اصلی: ECM اصلی )احتماالً معیوب( 
بر روی يك خودروی سالم و شناخته شده نصب كرده و عملکرد 
 ECM عیب،  مجدد  وقوع  صورت  در  كنید.  بررسی  را  خودرو 
وقوع  عدم  در صورت  كنید.  جايگزين  نو  نمونه  يك  با  را  اصلی 
عیب، مشکل از نوع غیر دائم می باشد. )به رويه عیوب غیر دائم 

در رويه بازرسی اولیه مراجعه نمائید(

ماژول
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نمودار شماتيك

سیگنال عملکرد موتور

ماژول

دريچة گاز

محفظه دنده

سنسور وضعیت 
دريچة گاز

موتور

اعمال ولتاژ
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مشخصات
سنسور موقعيت دريچه گاز 

زاويه دريچه گاز 
)°(

5 V=ولتاژ مرجع )V( ولتاژ خروجی

)TPS1( 1سنسور)TPS2( 2سنسور

005
100.484.52
200.954.05
301.433.57
401.93.1
502.382.62
602.862.14
703.331.67
803.811.19
904.290.71
1004.760.24
10550

C.T كاماًل بسته 
)6~15°(

0.3 ~ 0.74.3 ~ 4.7

W.O.T كاماًل باز 
)93~102°(

4.45 ~ 4.850.15 ~ 0.55

مقاومت سنسور )kΩ(موارد
)TPS1( 1 1.625 ~ 0.875سنسور 
)TPS2( 2 1.625 ~ 0.875سنسور

ECT موتور کنترل برقی دريچه گاز
مشخصاتموارد

)Ω( 20  1.8 ~ 1.2مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

جی
خرو

اژ 
ولت

TPS نمودارد مشخصه

زاوية دريچة گاز
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نمودار مدار

دياگرام مدار

كانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال زمین

سنسور برق
سنسور برق

ترمینالمتصل بهعملکرد

سیگنال

سیگنال

ماژول

موتور

ماژول

سیگنال

موتور

موتور

سیگنال
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توجه
از  كمتر  به  موتور  دور   ،5° در  گاز  دريچه  كردن  گیر  حالت  در 
 50 km/h )25 ~ 31 mph( 1500 و سرعت خودرو به rpm

~ 40 محدود مي شود. 

حالت خرابي ايمن

خرابي ايمنموارد
موتور كنترل برقی 

ECT دريچه گاز
گیر كردن دريچه گاز در  5°  

سنسور موقعیت دريچه 
TPS گاز

TPS1 جايگزين كنیدخطاي سنسور 1 موقعیت دريچه گاز TPS2 آن را با سنسور 2 موقعیت دريچه گاز
TPS2 جايگزين كنیدخطاي سنسور 2 موقعیت دريچه گاز TPS1 آن را با سنسور 1 موقعیت دريچه گاز

TPS1.2 گیر كردن دريچه گاز در  °5  خطاي سنسورهاي 1 و 2 موقعیت دريچه گاز
سنسور موقعیت پدال 

APS گاز
APS1 جايگزين كنیدخطاي سنسور 1 موقعیت پدال گاز APS2 آن را با سنسور 2 موقعیت پدال گاز
APS2 جايگزين كنیدخطاي سنسور 2 موقعیت پدال گاز APS1 آن را با سنسور 1 موقعیت پدال گاز

APS1.2 گیر كردن دريچه گاز در  °5  خطاي سنسورهاي 1 و 2 موقعیت پدال گاز
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گاز  دريچه  برقي  کنترل  سيستم  اوليه  موقعيت  تنظيم 
)ETC(

به حالت روشن، سیستم  از حالت خاموش  با چرخاندن سوئیچ 
كنترل برقي دريچه گاز )ETC( زاويه دريچه گاز را در مدت يك 

ثانیه مشخص مي كند. 
كاماًل  موقعیت  به  تعمیرگاه  به  اعزام  موقعیت  از  گاز  دريچه   -1

بسته تغییر حالت مي دهد. 
به  اعزام  موقعیت  به  و  شده  باز   15° میزان  به  آن،  از  پس   -2

تعمیرگاه برمي گردد. 

ECT موتور کنترل برقی دريچه گاز
را جدا كرده   )ETC( گاز  برقي دريچه  واحد كنترل  اتصال   -1

مقاومت  بین سرسیم های 3 و 6  آن را اندازه گیری كنید.  

مشخصات:  به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.

بازرسی 
)TPS( سنسور موقعيت دريچه گاز

1- دستگاه عیب ياب را به اتصال تبادل داده ها )DLC( وصل 
كنید.

 2 و   1 سنسورهاي  خروجی  ولتاژ  و  كرده  روشن  را  موتور   -2
موقعیت دريچه گاز را در دو حالت كاماًل بسته )C.T( و كاماًل باز 

)W.O.T( بررسی كنید.

مشخصات: به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.

3- سوئیچ را بسته و دستگاه عیب ياب را از اتصال تبادل داده ها 
)DLC( جدا كنید.

را جدا كرده   )ETC( گاز  برقي دريچه  واحد كنترل  اتصال   -4
مقاومت  بین سرسیم های 1 و 2 آن را اندازه گیری كنید.    

مشخصات:  به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.
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مشخصات
)kPa( فشار)V( ولتاژ خروجی

20.00.79
46.661.84

101.324.0

شرح
سنسور فشار مطلق منیفلد هوا )MAPS( نوع سرعت – چگالی 
بوده و بر روی محفظه آرامش نصب شده است. اين سنسور، پیام 
آنالوگ متناسب با فشار مطلق محفظه آرامش را به ECM ارسال 
می كند. با استفاده از اين پیام، ECM مقدار هوای ورودی و دور 
موتور را محاسبه می كند. سنسور فشار مطلق منیفلد هوا مركب 
خروجي  پیام  كننده  تقويت  هیبريد   IC پیزوالکتريك  عنصر  از 
است  ديافراگم سیلیکونی  نوع  از  اين عنصر  است.  عنصر مذكور 
كه تأثیر نیمه رسانايي مقاومت متغیر حساس به فشار را تعديل 
می كند. به دلیل اعمال خالء ٪100 و فشار منیفلد به دو سمت 
سنسور. اين سنسور می تواند پیام قیاسي )آنالوگ( را با استفاده 

از تغییر سیلیکوني متناسب با تغییر فشار ايجاد نمايد.

)MAPS( سنسور فشار مطلق منيفلد هوا

فشار

جی
خرو

اژ 
ولت

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



65

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
1- دستگاه عیب ياب را به اتصال تبادل داده ها )DLC( وصل كنید.

2- ولتاژ خروجی سنسور فشار مطلق منیفلد هوا را در دو حالت باز بودن سوئیچ و دور آرام بررسی كنید. 

ولتاژ خروجی )V(شرايط
4.1 ~ 3.9دور آرام

1.6 ~ 0.8سوئیچ باز

دياگرام مدار

كانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور سیگنال

سنسور برق
سنسور برق

ترمینالمتصل بهعملکرد
سیگنال

سیگنال

سیگنال
سیگنال
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

مشخصات
°C )°F(  دما)kΩ( مقاومت

-40 )-40(40.93 ~ 48.35

-22 )-30(23.43 ~ 27.34

-20 )-4(13.89 ~ 16.03

-10 )14(8.50 ~ 9.71

0 )32(5.38 ~ 6.09

10 )50(3.48 ~ 3.90

20 )68(2.31 ~ 2.57

25 )77(1.90 ~ 2.10

30 )86(1.56 ~ 1.74

40 )104(1.08 ~ 1.21

60 )140(0.54 ~ 0.62

80 )176(0.29 ~ 0.34

شرح
مطلق  فشار  سنسور  داخل   )IATS( هوا  منیفلد  دمای  سنسور 
منیفلد هوا قرار داشته و دمای هوای ورودی به موتور را تشخیص 
می دهد. براي محاسبه دقیق مقدار هوای ورودی به موتور و به 
دلیل تغییر چگالی هوا با تغییر دما. تصحیح دمای هوای ورودی 
 MAPS نه تنها از پیام ECM به موتور ضروری است. بنابراين
دارای  سنسور  اين  كند.  می  استفاده  نیز   IATS پیام  از  بلکه 
يك ضريب دمای منفی )NTC( است و مقاومت آن به صورت 

معکوس با دما تغییر می كند.

)IATS( سنسور دمای منيفلد هوا

دما

ت
اوم

مق
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
1- سوئیچ را ببنديد.

2- اتصال سنسور دمای منیفلد هوا )IATS( را جدا كنید. 
3- مقاومت بین سرسیم های 3 و 4 سنسور دمای منیفلد هوا )IATS(  را اندازه بگیريد. 

4- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی كنید.

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید

دياگرام مدار

كانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور برق

ترمینالمتصل بهعملکرد

سیگنال

سیگنال

سیگنال

سیگنال

سیگنال

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



68

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

مشخصات
°C )°F(  دما)kΩ( مقاومت
-40 )-40(48.14
-20 )-4(14.13 ~ 16.83
0 )32(5.79
20 )68(2.31 ~ 2.59

40 )104(1.15
60 )140(0.59
80 )176(0.32

واماندگي موتور )خاموش شدن زير بار( و بهبود قابلیت رانندگي 
بر  را  سوخت  تزريق  زمان   ECM موتور،  بودن  سرد  حالت  در 
و  داده  افزايش  موتور  كاري  خنك  مايع  دماي  اطالعات  اساس 

زمان جرقه را نیز تنظیم مي كند.

سنسور دمای مايع خنك کاری موتور
)ECTS( )فشنگی آب(

شرح
خنك  مايع  دمای  تشخیص  منظور  به   )ECTS( آب  فشنگی 
كاری موتور، در مسیر مايع خنك كاری در سرسیلندر قرار گرفته 
با  آن  مشخصه  كه  گرمايي  مقاومت  يك  از  سنسور  اين  است. 
الکتريکی  مقاومت  كند.  مي  استفاده  كند  مي  تغییر  دما  تغییر 
سنسور دمای مايع خنك كاری موتور )ECTS( با افزايش دما، 
 5 مرجع  ولتاژ  مقدار  يابد.  مي  افزايش  دما  كاهش  با  و  كاهش 
ولت از طريق يك مقاومت داخلي در ECM براي سنسور دماي 
مايع خنك كاري موتور تامین مي گردد. به بیان ديگر، مقاومت 
داخلي ECM و مقاومت گرمايي سنسور مايع خنك كاري موتور 
به صورت سري قرار گرفته اند. با تغییر مقاومت گرمايي سنسور 
خنك  مايع  دماي  تغییر  اثر  در  موتور  كاري  خنك  مايع  دماي 
از   اجتناب  براي  كند.  مي  تغییر  نیز  آن  خروجي  ولتاژ  كاري، 

اتصال

ترمینال

پوشش )الستیك(

بدنه

گرمکن
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
1- سوئیچ را ببنديد.

2- اتصال سنسور دمای مايع خنك كاری موتور )ECTS( را جدا كنید. 
3- سنسور دمای مايع خنك كاری موتور )ECTS( را باز كنید.

4- پس از فرو بردن مقاومت گرمايی سنسور در مايع خنك كاری موتور، مقاومت بین سرسیم های 1 و 3 آن را اندازه بگیريد.   
5- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی كنید.

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید.

دياگرام مدار

كانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال زمین

ترمینالمتصل بهعملکرد

سیگنال

سیگنال
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)CMPS(سنسور موقعيت ميل بادامك
شرح

بوده  هال  اثر  نوع  از   )CMPS(بادامك میل  موقعیت  سنسور 
اثر  دارای  عنصر  يك  از  استفاده  با  را  بادامك  میل  موقعیت  و 
موقعیت  سنسور  كنار  در  سنسور  اين  دهد.  می  تشخیص  هال 
میل لنگ )CKPS(، توانايی تشخیص موقعیت پیستون در هر 
تنها توسط سنسور موقعیت میل لنگ  را، كه  از سیلندرها  يك 
)CKPS(  امکان پذير نیست، فراهم می كند.  سنسور موقعیت 
از  بادامك)CMPS( بر روی درپوش سوپاپ نصب شده و  میل 
چرخ دندانه دار نصب شده در انتهای میل بادامك استفاده می 
كند. اين سنسور دارای يك IC اثر هال است كه ولتاژ خروجی 
آن، هنگامي كه میدان مغناطیسی توسط جريان روي IC ايجاد 

گردد، تغییر مي كند.
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

nasicoelec.irشکل موج
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
 )CMPS( و موقعیت میل بادامک )CKPS( 1- با استفاده از دستگاه عیب یاب, شکل موج پیام سنسورهای موقعیت  میل لنگ

را بررسی کنید.

مشخصات: به "شکل موج" مراجعه نمائید

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمین
سنسور اتصال زمین

رله اصلی

ترمینالمتصل بهعملکرد

سیگنالسیگنال

اعمال ولتاژ
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)CKPS( سنسور موقعیت میل لنگ
شرح

این سنسور، موقعیت میل لنگ را تشخیص داده و یکی از مهم 
وجود  عدم  باشد.  می  موتور  کنترل  سیستم  سنسورهای  ترین 
است موجب  )CKPS( ممکن  لنگ  موقعیت میل  پیام سنسور 
یا  موتور  تنه  روی  بر  سنسور  این  گردد.  موتور  شدن  خاموش 
میدان  از  استفاده  با  و  نصب شده  قدرت  انتقال  پوسته سیستم 
شار مغناطیسی ایجاد شده توسط خود سنسور و چرخ دندانه دار 
هنگام روشن بودن موتور، جریان متناوب تولید می کند. چرخ 
 CA دندانه دار دارای 58 دندانه و 2 دندانه مفقود در 360 درجه

)زاویه لنگ( می باشد. 

اتصال
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

شکل موج

1( در یک نیم دوره سنسور موقعیت میل بادامک )CMPS(، 60 پیام سنسور موقعیت میل لنگ )CKPS( )با احتساب دندانه 
هاي مفقود( وجود دارد.

2( بین نقطه تغییر رفتار سنسور موقعیت میل بادامک )CMPS( و دندانه مفقود سنسور موقعیت میل لنگ )CKPS(، 3 تا 5 
پیام سنسور موقعیت میل لنگ )CKPS( وجود دارد. 
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
 )CMPS( و موقعیت میل بادامک )CKPS( 1- با استفاده از دستگاه عیب یاب, شکل موج پیام سنسورهای موقعیت میل لنگ

را بررسی کنید.

مشخصات: به "شکل موج" مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور 
اتصال زمین سنسور اتصال زمین

رله اصلی

رله اصلی
ترمینالمتصل بهعملکرد

سیگنال سیگنال
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)HO2S(سنسور اکسیژن
شرح

اکسید  و  زیرکونیوم  عنصر  دارای   )HO2S(اکسیژن سنسور 
کاتالیستی  مبدل  پایین دست  و  باالدست  در  و  بوده  آلومینیوم 
)MCC( نصب شده است. سنسور اکسیژن پس از مقایسه غلظت 
با  متناسب  ولتاژ  پیام  اگزوز،  گازهای  و  هوا  در  موجود  اکسیژن 
آن را به ECM ارسال می کند. در  هنگام غنی یا رقیق بودن 
نسبت هوا به سوخت  )A/F(، سنسور اکسیژن به ترتیب ولتاژ 
تقریبی V 1 یا V 0 را تولید می کند. به منظور عملکرد مناسب 
این سنسور، دمای نوک آن باید از یک مقدار معین باالتر باشد. 
بنابراین، سنسور اکسیژن دارای یک گرمکن است که توسط پیام 
کاری ECM کنترل می شود. هنگامی که دمای گازهای اگزوز 
را گرم  نوک سنسور  باشد, گرمکن،  تعیین شده  مقدار  از  کمتر 

می کند. 

ترمینال

المان حسگر
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

کابل

سوئیچ مشترک ترمینال

نوک المنت

پوسته
nasicoelec.ir
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

مشخصات
)λ( نسبت هوا / سوخت)V( ولتاژ خروجی

1,0 ~ 0,6غنی
0,4 ~ 0رقیق

مشخصاتموارد
)Ω( 20   4,1 ~ 3,1مقاومت گرمکن°C )68°F(
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
1- اتصال سنسور اکسیژن )HO2S(  را جدا کنید. 

2- مقاومت بین سرسیم های 3 و 4 گرمکن سنسور اکسیژن )HO2S(  را اندازه بگیرید.  
3- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی کنید.

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال زمین

اعمال ولتاژ

اعمال ولتاژ

کنترل گرم کن

کنترل گرم کن

زمین

زمین

کنترل گرم کن

کنترل گرم کن

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

عملکرد

عملکرد

متصل به

متصل به

ترمینال

ترمینال

سیگنال

سیگنال

سیگنال
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

)KS(سنسور کوبش
شرح

نامطلوب  صدای  و  ارتعاش  صورت  به  موتور  در  کوبش  فرایند 
گردد.  موتور  دیدگی  آسیب  موجب  تواند  می  و  شده  شناخته 
سنسور کوبش )KS( بر روی تنه موتور نصب شده و وقوع کوبش 
در موتور را تشخیص می دهد. هنگام وقوع کوبش، ارتعاش تنه 
موتور به صورت فشار به عنصر پیزوالکتریک اعمال می شود. در 
از پیش  از مقدار  باالتر  پیام ولتاژ  چنین حالتی، سنسور کوبش 
تعیین شده را به ECM ارسال کرده و ECM زمان بندی جرقه 
در  تاخیر  ایجاد  از  پس  که  صورتی  در  اندازد.  می  تاخیر  به  را 
زمان   ECM گردد،  قطع  موتور  در  کوبش  جرقه،  بندی  زمان 
بندی جرقه را مجدداً جلو می اندازد. این کنترل متوالی می تواند 

سنسور کوبشموجب بهبود توان، گشتاور و مصرف سوخت موتور گردد. 
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

مشخصات
مشخصاتموارد

)pF( )Capacitance( 2220 ~ 1480مقاومت کور خازنی
)MΩ( 1,0مقاومت

پوسته

اتصال

مهره
واشر فنري

واشر فشاري

آب بند

اتصال

عنصر پیزوالکتریک

آب بند

غالف
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمینسنسور اتصال زمین
سیگنال سنسور کوبش

سیگنال سنسور کوبش

سنسور کوبش
ترمینالمتصل بهعملکرد
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20   15,2 ~ 13,8مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

انژکتور
شرح

 بر اساس اطالعات دریافتي از سنسورهاي مختلف، میزان تزریق 
سوخت توسط ECM محاسبه مي گردد. انژکتور سوخت نوعي  
شیر عملگر برقي است و مقدار سوخت تزریق شده با استفاده از 
مدت زمان باز بودن انژکتور کنترل مي گردد. کنترل انژکتورها 
با استفاده از ECM و از طریق برقراري اتصال به بدنه در مدار 
کنترل آن ها انجام مي شود. هنگامي که ECM انژکتورها را از 
طریق اتصال مدار کنترل آن ها به بدنه تحریک مي کند، ولتاژ 
مدار کنترل بایستي بسیار پایین )از نظر تئوري صفر ولت( بوده و 
سوخت تزریق گردد. هنگامي که ECM از طریق باز کردن مدار 
کنترل، تحریک انژکتورها را قطع مي کند، انژکتور بسته شده و 

ولتاژ مدار بایستي به طور آني به یک مقدار بیشینه برسد.
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سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

نمودار مدار

بازرسی 
1- سوئیچ را ببندید. 

2- اتصال انژکتور را جدا کنید. 
3- مقاومت بین سرسیم های 1 و 2 انژکتور را اندازه بگیرید.  

4- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی کنید.

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

عملکرد

عملکرد

عملکرد

عملکرد

متصل به

متصل به

متصل به

متصل به

ترمینال

ترمینال

ترمینال

ترمینال
انژکتور

انژکتور

انژکتور

انژکتورانژکتور

انژکتور

انژکتور

انژکتور

کنترل انژکتور

کنترل انژکتور

کنترل انژکتور

کنترل انژکتور

کنترل

کنترل

کنترل

کنترل

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

رله اصلی

اعمال ولتاژ

اعمال ولتاژ

اعمال ولتاژ

اعمال ولتاژ
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20  7,9 ~ 6,9مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

CVVT )OCV( شیر کنترل روغن سیستم
شرح

سیستم زمان بندی متغیر و پیوسته سوپاپ ها )CVVT( میزان 
همپوشانی سوپاپ ها را با تغییر مقدار جریان روغن به مجموعه 
نصب شده بر روی میل بادامک هوا و توسط شیر کنترل روغن 

تحت فرمان ECM کنترل می-کند.
موقعیت   ،CVVT مجموعه  های  محفظه  به  روغن  هدایت  با 
بادامک با هدف تطابق با نیازمندی های عملکردی و آالیندگی 

موتور تغییر می کند.   
1- هنگامی که میل بادامک در جهت گردش موتور گردش کند: 
پیش افتادگی زمان بندی سوپاپ هوا / تاخیر زمان بندی سوپاپ 

دود
2- هنگامی که میل بادامک در خالف جهت گردش موتور گردش 
کند: تاخیر زمان بندی سوپاپ هوا / پیش افتادگی زمان بندی 

سوپاپ دود 
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نمودار مدار

بازرسی 
1- سوئیچ را ببندید. 

2- اتصال شیر کنترل روغن سیستم  )CVVT )OCV را جدا کنید. 
3- مقاومت بین سرسیم های 1 و 2 شیر کنترل روغن سیستم )CVVT )OCV را اندازه بگیرید.

4- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی کنید.

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

ترمینالمتصل بهعملکرد
کنترلکنترل

رله اصلی رله اصلی اعمال ولتاژ
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20  22,0 ~ 19,0مقاومت سیم پیچ°C )68°F(

)PCSV( شیر برقي بازيابي بخار سوخت
شرح

شیر برقي بازیابي بخار سوخت )PCSV( شیری است که بر روی 
محفظه آرامش نصب شده و مسیر بین کنیستر و منیفلد هوا را 

کنترل می کند. 
شیر  شدن  باز  هنگام  کنیستر  در  شده  ذخیره  سوخت  بخارات 
 ،ECM توسط پیام کنترلی )PCSV( برقي بازیابي بخار سوخت

به سمت منیفولد هوا هدایت می شوند. 
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بازرسی 
1- سوئیچ را ببندید. 

2- اتصال شیر برقي بازیابي بخار سوخت )PCSV( را جدا کنید. 
3- مقاومت بین سرسیم های 1 و 2 شیر برقي بازیابي بخار سوخت )PCSV( را اندازه بگیرید.  

4- قرار داشتن مقاومت در بازه مشخصات را بررسی کنید.  

مشخصات: به بخش مشخصات مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

ترمینالمتصل بهمتصل به

کنترل

کنترل رله اصلی

رله اصلی
اعمال ولتاژ
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مشخصات

موقعیت پدال گاز
V5=ولتاژ مرجع )V( ولتاژ خروجی

سنسور 1 
)APS1(

سنسور 2 
)APS2(

C.T0,7 ~ 0,80,275 ~ 0,475 بدون فشردگی
W.O.T3,85 ~ 4,351,75 ~ 2,35 فشردگی کامل

مقاومت سنسور )kΩ(موارد
)APS1( 1 20      1,6 ~ 0,8سنسور°C )68°F(
)APS2( 2 20      2,5 ~ 0,9سنسور°C )68°F(

شرح 
گاز  پدال  مجموعه  روي  بر   )APS( گاز  پدال  موقعیت  سنسور 
نصب شده و میزان چرخش زاویه اي آن را تشخیص مي دهد. 
این سنسور یکي از مهم ترین بخش هاي سیستم کنترل موتور 
بوده و بنابراین از دو سنسور با اتصال بدنه و تغذیه مجزا تشکیل 
ولتاژ  و  کرده  پایش  را  اول  سنسور  دوم،  سنسور  است.  شده 
صورتي  در  است.  اول  سنسور  خروجي  ولتاژ  نصف  آن  خروجي 
که ولتاژ  خروجي سنسورهاي 1 و 2 خارج از محدوده )حدود 
0,5( باشد، سیستم عیب یاب، عملکرد غیرعادي آن را تشخیص 

خواهد داد.

)APS( سنسور موقعیت پدال گاز
جی

خرو
اژ 

ولت

کورس
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نمودار مدار

بازرسی 
1- دستگاه عیب یاب را به اتصال تبادل داده ها )DLC( وصل کنید.

 )W.O.T( و کاماًل باز )C.T( 2- موتور را روشن کرده و ولتاژ خروجی سنسورهاي 1 و 2 موقعیت پدال گاز را در دو حالت کاماًل بسته
بررسی کنید.

مشخصات: به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.

3- سوئیچ را بسته و دستگاه عیب یاب را از اتصال تبادل داده ها )DLC( جدا کنید.
    .)APS1( را جدا کرده مقاومت  بین سرسیم های 4 و 5 آن را اندازه بگیرید )APS( 4- اتصال سنسور موقعیت پدال گاز

مشخصات:  به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.

       .)APS2( را جدا کرده مقاومت  بین سرسیم های 1 و 6 آن را اندازه بگیرید )APS( 5- اتصال سنسور موقعیت پدال گاز
مشخصات: به قسمت مشخصات مراجعه نمائید.

دیاگرام مدار

کانکتور دسته سیم

اطالعات اتصال

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال زمین

سنسور اتصال 
زمین

سنسور اتصال 
زمین

سنسور اتصال زمین
برق سنسور

برق سنسور

ترمینالمتصل بهعملکرد
سیگنال

سیگنال

سیگنال

سیگنال
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سیستم سوخت رسانی
موقعیت قطعات

1- مخزن سوخت
2- پمپ سوخت )همراه با صافي سوخت(

3- رگالتور فشار سوخت
4- لوله پرکن سوخت

5- لوله هواگیري
6- کنیستر

7- شلنگ بخار سوخت )کنستر منیفلد هوا(
8- شلنگ بخار سوخت )کنستر مخزن سوخت(

9- شلنگ بخار سوخت )کنستر محیط(
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3- ابزار ویژه تعمیرات )SST( را برای اندازه گیری فشار سوخت 
نصب کنید

1( شلنگ تغذیه سوخت را از لوله توزیع سوخت جدا کنید.
احتیاط 

براي جلوگیری پاشش سوخت در اثر فشار باقی مانده در مسیر 
سوخت، هنگام جدا کردن اتصاالت, آن ها را با استفاده از پارچه 

ضخیم کارگاهي بپوشانید
بین شلنگ  را   )09353-38000( فشارسنج سوخت  تبدیل   )2

تغذیه سوخت و لوله توزیع سوخت نصب کنید. 
تبدیل  به  را   )09353-24000( سوخت  فشارسنج  اتصال   )3

فشارسنج سوخت )38000-09353( متصل کنید.
4( مجموعه فشارسنج سوخت و شلنگ )24100-09353( را به 

اتصال فشارسنج سوخت )24000-09353( وصل کنید.
-38000) 5

09353( وصل کنید.

2- فشار مسیر سوخت را تخلیه کنید
1( اتصال پمپ سوخت )A(  را جدا کنید.

2( موتور را استارت زده و تا خالی شدن مسیر سوخت صبر کنید.
3( پس از خاموش شدن موتور, سوئیچ را بسته و سرباتری منفی 

)-( را جدا کنید.

توجه
قبل از جدا کردن شلنگ سوخت، از تخلیه فشار سوخت اطمینان 

حاصل کنید, 
در غیر این صورت سوخت به بیرون می پاشد.

آزمون فشار سوخت
1- آماده سازی

1( کفی صندلی عقب را باز کنید )به صندلی در کتاب تعمیرات 
بدنه مراجعه شود(.

2( دریچه بازبیني مخزن سوخت )A( را باز کنید.
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5- آزمون فشار سوخت
1( سرباتری منفی )-( را جدا کنید.

2( اتصال پمپ سوخت را وصل کنید.
3( سرباتری منفی )-( را وصل کنید.

اندازه  آرام  دور  در  را  فشار سوخت  و  زده  استارت  را  موتور   )4
گیری کنید.

مقدار استاندارد: 
345 ~ 355 kPa ) 3,5 ~ 3,6  , 50,0 ~ 51,5 Psi(

4- نشتی سوخت در اتصاالت را بازرسی کنید
1( سرباتری منفی )-( را وصل کنید.

2( ولتاژ باتری را به سرسیم های پمپ سوخت اعمال کرده و آن 
را فعال نمائید. در حالت اعمال فشار سوخت، عدم وجود نشتی 
سوخت در گیج فشار سوخت و اتصاالت مرتبط با آن را بررسی 

کنید.
گیج فشار سوخت و 
شلنگ آن

کانکتور گیج فشار 
سوخت و شلنگ آن

لولة دریافت سوخت
لولة تغذیه سوخت

تبدیل گیج فشار سوخت
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در صورتی که فشار سوخت اندازه گیری شده با مقدار استاندارد اختالف داشته باشد، تعمیرات مورد نیاز را با استفاده از جدول زیر انجام 
دهید.

ناحیه مشكوكدلیل احتماليشرايط عیب

پایین بودن بیش از حد فشار سوخت

فیلتر سوختگرفتگي فیلتر سوخت
نشتي سوخت از رگالتور فشار سوخت 

نصب شده بر روي پمپ سوخت به دلیل 
آب بندی نامناسب رگالتور فشار سوخت

رگالتور فشار سوخت

رگالتور فشار سوختگیرکردن رگالتور فشار سوختباال بودن بیش از حد فشار سوخت

5- موتور را خاموش کرده و تغییرات فشار سوخت را از روی گیج بررسی کنید.
پس از خاموش شدن موتور، مقدار نمایان شده توسط گیج فشار براي مدت حداقل 5 دقیقه باید حفظ گردد.

 روند تغییر فشار سوخت را هنگام کاهش مقدار نشان داده شده توسط گیج بازرسی کرده و تعمیرات مورد نیاز را با استفاده از جدول زیر
انجام دهید.

ناحیه مشكوكدلیل احتماليشرايط عیب
پس از خاموش شدن موتور، فشار سوخت 

انژکتورنشتي انژکتوربه آرامي کاهش مي یابد

پس از خاموش شدن موتور، فشار سوخت 
به سرعت کاهش مي یابد

گیر کردن شیر یکطرفه پمپ سوخت 
پمپ سوختدر حالت باز

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



95

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

5- شلنگ تغذیه سوخت را به لوله توزیع سوخت وصل کنید.
8- نشتی سوخت در اتصاالت را بازرسی کنید

1- سرباتری منفی )-( را وصل کنید.
کرده  اعمال  سوخت  پمپ  سرسیم¬های  به  را  باتری  ولتاژ   -2
و آن را فعال نمائید. در حالت اعمال فشار سوخت, عدم وجود 
نشتی سوخت در گیج فشار سوخت و اتصاالت مرتبط با آن را 

بررسی کنید.
را  سوخت  پمپ  اتصال  خودرو،  مناسب  عملکرد  صورت  در   -3

وصل کنید.

مسیر  اتصاالت  و  کرده  باز  را   )SST( تعمیرات  ویژه  ابزار   -7
سوخت را وصل کنید.

1- مجموعه فشارسنج سوخت و شلنگ )24100-09353( را از 
اتصال فشارسنج سوخت )24000-09353( جدا کنید.

تبدیل  از  را   )09353-24000( سوخت  فشارسنج  اتصال   -2
فشارسنج سوخت )38000-09353( جدا کنید.

-38000) 3
09353( جدا کنید.

4- تبدیل فشارسنج سوخت )38000-09353( را از لوله توزیع 
سوخت جدا کنید.

احتیاط 
براي جلوگیری پاشش سوخت در اثر فشار باقی مانده در مسیر 
سوخت، هنگام جدا کردن اتصاالت، آن ها را با استفاده از پارچه 

ضخیم کارگاهي بپوشانید

6- فشار مسیر سوخت را تخلیه کنید
1- اتصال پمپ سوخت )A(  را جدا کنید.

2- موتور را استارت زده و تا خالی شدن مسیر سوخت صبر کنید.
3- پس از خاموش شدن موتور, سوئیچ را بسته و سرباتری منفی 

)-( را جدا کنید.

توجه
قبل از جدا کردن شلنگ سوخت, از تخلیه فشار سوخت اطمینان 

حاصل کنید, 
در غیر این صورت سوخت به بیرون می پاشد.
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 )B( و لوله بخارات سوخت )A( 2- اتصاالت سریع تغذیه سوخت
را جدا کنید.

3( اتصال پمپ سوخت )A(  را جدا کنید.
4( موتور را استارت زده و تا خالی شدن مسیر سوخت صبر کنید.

5( پس از خاموش شدن موتور, سوئیچ را ببندید.

مخزن سوخت
باز کردن

1- آماده سازی
1( کفی صندلی عقب را باز کنید )به صندلی در کتاب تعمیرات 

بدنه مراجعه کنید(.
2( درپوش تعمیر مخزن سوخت )A( را باز کنید.
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6- پیچ ها )A( و مهره های )B( نصب مخزن سوخت را باز کرده 
و سپس مخزن سوخت )C( را باز کنید.

نصب
نصب، معکوس باز کردن است.

پیچ نصب مخزن سوخت: 
)4,5 ~ 6,0 Kgf.m ,32,5 ~ 43,4 lb-ft(

44,1 ~ 58,8 N.m
مهره نصب مخزن سوخت:

)4,0 ~ 5,5 Kgf.m ,28,9 ~ 39,8 lb-ft( 
39,2 ~ 53,9 N.m 

از  استفاده  با  را  و مخزن سوخت  برده  باالبر  را روی  3- خودرو 
جک مهار کنید. 

4- انباره اگزوز میانی را باز کنید )به کتاب تعمیرات آالیندگی 
مراجعه شود(.

شلنگ  و   )B( هواگیري  شلنگ   ،)A( پرکن سوخت  شلنگ   -5
بخار سوخت )C( را جدا کنید. 

nasicoelec.ir

www.nasicoelec.ir



98

سیستم سوخت رسانی موتور 2000/ سراتو

2- اتصال خودکار لوله تغذیه سوخت )A(، شلنگ بخارات سوخت 
)B( و اتصال خودکار لوله بخارات سوخت )C( را جدا کنید.

3( اتصال پمپ سوخت )A(  را جدا کنید.
4( موتور را استارت زده و تا خالی شدن مسیر سوخت صبر کنید.

5( پس از خاموش شدن موتور, سوئیچ را ببندید.

پمپ سوخت
باز کردن

1- آماده سازی
1( کفی صندلی عقب را باز کنید )به کتاب تعمیرات بدنه مراجعه 

شود(.
2( درپوش تعمیر مخزن سوخت )A( را باز کنید.
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احتیاط
هنگام نصب مجموعه پمپ سوخت، مراقب باشید که حلقه آب 

بند دچار پیچیدگی نشود.

3- پیچ های )D( نصب پمپ سوخت را باز کرده و سپس مجموعه 
پمپ سوخت را باز کنید.

نصب
نصب، معکوس باز کردن است.

پیچ نصب پمپ سوخت: 
)0,2 ~ 0,3 Kgf.m ,1,4 ~ 2,2 lb-ft(

2,0 ~ 2,9 N.m 
                              

واشر پمپ سوخت

رینگ آب بند

فیلتر سوخت

 ارسال کننده
سوخت

 تنظیم کننده یا رگالتور
فشار سوخت
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سوخت  فشار  رگالتور   ،)B( درپوش  کردن  آزاد  از  پس   -5
ومجموعه شلنگ ها )A( را باز کنید.

3- اتصال سیم کشی پمپ الکتریکی )A( را از پمپ جدا کنید.
 )B( اندازه گیر سوخت مخزن ،)C( 4- پس از آزاد کردن ضامن

را با لغزاندن آن به سمت پایین باز کنید.

فیلتر سوخت
تعويض

1- پمپ سوخت را باز کنید )به "پمپ سوخت" در همین کتاب 
تعمیرات مراجعه کنید(.

الکتریکی )A( و اتصال سیم کشی  2- اتصال سیم کشی پمپ 
اندازه گیر سوخت مخزن )B( را باز کنید.
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8- پس از باز کردن بست نگه دارنده لوله بالشتکی )C(، مجموعه 
بشقابی پمپ سوخت )B( را باز کنید.

 )A( فیلتر سوخت ،)B( 9- پس از آزاد کردن دو زبانه نگه دارنده
را با کشیدن به سمت باال در آورید.

 )A( 7- پس از آزاد کردن دو زبانه نگه دارنده، لوله تغذیه سوخت
را از فیلتر سوخت جدا کنید.

ذخیره  پیاله   ،)B( دارنده  نگه  زبانه  سه  کردن  آزاد  از  پس   -6
nasicoelec.irسوخت )A( را باز کنید.
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مجموعه صفحه

فیلتر سوخت

تنظیم کننده فشار سوخت

فیلتر سوخت

پمپ الکتریکی

ارسال کننده سوخت
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را  مخزن سوخت  گلویی  مجموعه  و   )A( براکت  نصب  پیچ   -4
باز کنید.

نصب
1- نصب، معکوس باز کردن است.

پیچ نصب مجموعه گلويی مخزن سوخت:
7,8 ~ 11,8 N.m  )0,8 ~ 1,2 Kgf.m ,5,8 ~ 8,7 lb-ft( 

پیچ نصب مجموعه گلويی مخزن سوخت:
7,8 ~ 11,8 N.m  )0,8 ~ 1,2 Kgf.m ,5,8 ~ 8,7 lb-ft( 

2- در مخزن سوخت را بردارید و سپس پیچ های نصب مجموعه 
گلویی مخزن سوخت )A( را باز کنید.

3- چرخ و تایر عقب سمت چپ و کاسه چرخ داخلی را باز کنید.

مجموعه گلويی مخزن سوخت
باز کردن

شلنگ  و   )B( هواگیري  شلنگ   ،)A( پرکن سوخت  شلنگ   -1
nasicoelec.irبخار سوخت )C( را جدا کنید.
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  فرم نظرات و پیشنهادات

فرم نظرات و پیشنهادات 

          نام و نام خانوادگی :                                              تاريخ :   

          نام و کد نمايندگی مجاز :                                     تلفن تماس :                                              

           نقطه نظرات :

                                                                                           امضاء:.......................
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