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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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شرح کد خطای عیب یابی
بار بین زاویه هدف و زاویه  از 10  در صورت تکرار تاخیر بیش 
ایجاد   ECM توسط   P0011 خطاي  کد  میل بادامك،  واقعي 

مي شود. 

 

اطالعات عمومی

P0011 پیش افتادگي بیش از حد یا عملکرد سیستم زمان 
بندي موقعیت میل بادامك A )ردیف 1( 

موقعیت سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها
 

اطالعات عمومي
CVVT یا سیستم زمان بندي پیوسته متغیر بر خالف سیستم 
دائمي  تغییر  با  که  است  ابزاري  سوپاپ ها،  ثابت  زمان بندي 
زمان بندي سوپاپ ها رفتار موتور را بهینه مي کند. این مجموعه 
کنترل  که شامل شیر  مي کند  کار  موتور  روغن  فشار  به کمك 
روغن )OCV( و تنظیم کننده بادامك است. شیر کنترل روغن 
و  مقدار  برقي  شیر  توسط  و  است  شده  نصب  سرسیلندر  روي 
مي کند.  کنترل  را  بادامك  تنظیم کننده  به  روغن  جریان  مسیر 
روغن  فشار  و  مقدار  با  رتور  چرخاندن  با  بادامك  تنظیم کننده 
یا  موافق  جهت  در  را  بادامك  محور  کنترل،  شیر  از  تأمیني 
مخالف دوران به صورت اجباري مي گرداند که نهایتاً زمان بندي 
بندي  زمان  سیستم  از  استفاده  با  مي کند.  تغییر  میل بادامك 
متغیر سوپاپ ها، قدرت موتور، مصرف سوخت و وضعیت گازهاي 

آالینده خروجي از موتور بهبود مي یابد. 
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

DTC شرایط بروز کد خطای عیب یابی

علت احتماليشرایط بروزموارد
DTC بررسی پاسخ کنداستراتژي •

• اتصال نامناسب 
• آلودگي روغن / گرفتگي مسیر روغن

OCV شیر کنترل روغن •
• سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها 

CVVT

• دماي مایع خنك کن :  oC 110 ~ 60 شرایط بررسي 
60 ~ 110 oC  : دماي روغن موتور •

• تعداد تاخیرها نسبت به زمان بندي مقدار حدی
مرجع سوپاپ ها > 10بار

• -زمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

اطالعات عمومی
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

ECM شیر کنترل روغن را بر اساس چرخه کار مدیریت مي کند.
GDS پایش داده هاي

GDS -1 را به   DLC )کابل ارتباط داده¬ها( وصل نمایید.
2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.

3- گزاره "CVVT" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترها به شکل صحیح نمایش داده شده اند؟
 آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ به رویه بازرسي پایه ها و اتصاالت مراجعه کنید.
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3- آزمون عملکردي را براي شیر کنترل روغن انجام دهید.
4- آیا شیر کنترل روغن به درستي کار مي کند؟ )صداي کلیك 

را بررسي کنید(
آري ◄ سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها )CVVT( را با 
یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در 
صورت برطرف شدن مشکل، سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ 
ها را تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 

کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را   )OCV( روغن  کنترل  شیر   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  روغن  کنترل  شیر  مشکل،  شدن 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي سیستم
بررسي چشمي

1- گیج روغن موتور را بررسي کنید.
2-آلودگي روغن موتور را بررسي کنید.

3- کثیف بودن فیلتر شیر کنترل روغن را بررسي کنید.
4- گرفتگي مسیر روغن را بررسي کنید.

5- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه
OCV بررسي شیر کنترل روغن

GDS -1 را به کابل تبادل داده ها )DLC( وصل نمائید.
2-  سوئیچ  باز و موتور خاموش باشد..

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسي سیستم " مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

صحه گذاري تعمیر خودرو 
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble"حالت و  کرده  متصل  را   GDS  -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

بخش  در  شده  اشاره  بررسي  شرایط  با  مطابق  را  خودرو   -3
اطالعات عمومي براي وقوع کد خطا راه اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

با مشخصه  هاي فني  ◄ سیستم در حال حاضر مطابق  خیر 
تعریف شده کار مي کند.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

شرح کد خطای عیب یابی
در صورت تکرار تاخیر بیش از 10 بار بین زاویه واقعي میل بادامك 
و زاویه هدف کد خطاي P0012 توسط ECM ایجاد مي گردد.

اطالعات عمومي
CVVT یا سیستم زمان بندي پیوسته متغیر بر خالف سیستم 
دائمي  تغییر  با  که  است  ابزاري  سوپاپ ها،  ثابت  زمان بندي 
زمان بندي سوپاپ ها رفتار موتور را بهینه مي کند. این مجموعه 
کنترل  شیر  شامل  که  مي کند  کار  موتور  روغن  فشار  کمك  به 
روغن )OCV( و تنظیم کننده بادامك است. شیر کنترل روغن 
و  مقدار  برقي  شیر  توسط  و  است  شده  نصب  سرسیلندر  روي 
مي کند.  کنترل  را  بادامك  تنظیم کننده  به  روغن  جریان  مسیر 
روغن  فشار  و  مقدار  با  رتور  چرخاندن  با  بادامك  تنظیم کننده 
یا  موافق  جهت  در  را  بادامك  محور  کنترل،  شیر  از  تأمیني 
مخالف دوران به صورت اجباري مي گرداند که نهایتاً زمان بندي 
بندي  زمان  سیستم  از  استفاده  با  مي کند.  تغییر  میل بادامك 
متغیر سوپاپ ها، قدرت موتور، مصرف سوخت و وضعیت گازهاي 

آالینده خروجي از موتور بهبود مي یابد. 

 
P0012 تاخیر بیش از حد یا عملکرد سیستم زمان بندي 

موقعیت میل بادامك A )ردیف 1(
موقعیت سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20  [مقاومت سیم پیچ oC  68 oF  [ 6.9 ~ 7.9

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پاسخ کنداستراتژي •

• اتصال نامناسب 
• آلودگي روغن / گرفتگي مسیر روغن

OCV شیر کنترل روغن •
• سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها 

CVVT

• دماي مایع خنك کن :  oC 110 ~ 60 شرایط بررسي 
60 ~ 110 oC  : دماي روغن موتور •

• تعداد تاخیرها نسبت به زمان بندي مقدار حدی
مرجع سوپاپ ها > 10بار

• -زمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

ECM شیر کنترل روغن را بر اساس چرخه کار مدیریت مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به   DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.
3- گزاره "CVVT" را در GDS پایش کنید. 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4-  آیا پارامترها به شکل صحیح نمایش داده شده اند؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها 
پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 
دیدگي به طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 

کنید.
خیر◄ به رویه بازرسي پایه ها و اتصاالت مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

3- آزمون عملکردي را براي شیر کنترل روغن انجام دهید.
4- آیا شیر کنترل روغن به درستي کار مي کند؟ )صداي کلیك 

را بررسي کنید(
آري ◄ سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها )CVVT( را با 
یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در 
صورت برطرف شدن مشکل، سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ 
ها را تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 

کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را   )OCV( روغن  کنترل  شیر   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  روغن  کنترل  شیر  مشکل،  شدن 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي سیستم
بررسي چشمي

1-گیج روغن موتور را بررسي کنید.
2-آلودگي روغن موتور را بررسي کنید.

3-کثیف بودن فیلتر شیر کنترل روغن را بررسي کنید.
4-گرفتگي مسیر روغن را بررسي کنید.

5-آیا مشکلي وجود دارد؟
آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

 بازرسي قطعه
OCV بررسي شیر کنترل روغن

GDS -1 را به کابل تبادل داده ها )DLC( وصل نمائید.
2- سوئیچ  باز و موتور خاموش باشد..

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

 آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄  به رویه "بازرسي سیستم " مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

صحه گذاري تعمیر خودرو
 پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble"حالت و  کرده  متصل  را   GDS  -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

بخش  در  شده  اشاره  بررسي  شرایط  با  مطابق  را  خودرو   -3
اطالعات عمومي براي وقوع کد خطا راه اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

شرح کد خطای عیب یابی
میل لنگ  موقعیت  پیام سنسورهاي  بین  انحراف  که  در صورتي 
 P0016 کد خطاي باشد،  بیشتر  مقدار حدي  از  میل بادامك  و 

توسط ECM ایجاد مي گردد.

اطالعات عمومي
سنسور موقعیت میل لنگ )CKPS( از نوع مغناطیسي است که 

در با استفاده از چرخ دندانه دار روي میل لنگ ولتاژ ایجاد 
محاسبه  را  موتور  دور  ارسالي،  پیام  کمك  به   ECM کند.  مي 
سنسور  کند.  مي  کنترل  را  جرقه زني  و  سوخت پاشي  زمان  و 
بوده  هال  اثر  نوع  از  )CMPS( سنسوري  میل بادامك  موقعیت 
که موقعیت میل بادامك را با عامل دارنده اثر هال مشخص مي 
کند. این سنسور با سنسور موقعیت میل لنگ در ارتباط بوده و 
توسط سنسور  را که  از سیلندرها  پیستون در هر یك  موقعیت 
پیام  کند.  مي  تعیین  نیست،  تشخیص  قابل  میل لنگ  موقعیت 
 ECM و  شده  ارسال   ECM به  میل بادامك  موقعیت  سنسور 
زمان  میل لنگ،  موقعیت  سنسور  پیام  و  پیام  این  از  استفاده  با 
جرقه زني را تعیین مي کند. سنسور موقعیت میل بادامك امکان 

تزریق سوخت ترتیبي را فراهم مي سازد. 

و  میل لنگ  هاي  موقعیت  ارتباط  و  همبستگي   P0016
میل بادامك

موقعیت سنسورهاي موقعیت میل بادامك و میل لنگ
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی انطباق میل لنگ و میل بادامكاستراتژي •

• اتصال نامناسب 
•  آلودگي روغن / گرفتگي 

مسیر روغن
• سنسور موقعیت میل لنگ، 
سنسور موقعیت میل بادامك
OCV شیر کنترل روغن •

• سیستم زمان بندي متغیر 
CVVT سوپاپ ها

حالت 1

• تطابق موقعیت هاي مرجع بر اساس نیازمندي دستگاه آزمونشرایط ممکن

• | اختالف بین موقعیت مرجع تطبیق یافته و مشخصه طراحي| >  مقدار حدي
15  oCA )زاویه لنگ(

• 2 ثانیهزمان عیب یابی

حالت 2

شرایط ممکن

• زمان بندي هدف سوپاپ ها = زمان بندي مرجع سوپاپ¬ها، براي 
مدت بیش از 2 ثانیه

• عدم وجود ایراد برقي در شیر کنترل روغن
• کامل بودن انطباق موقعیت مرجع

• عدم وجود عیب در سنسورهاي موقعیت میل لنگ و میل بادامك

• | مقدار متوسط اختالف بین موقعیت مرجع تطبیق یافته و موقعیت مقدار حدي
15  oCA )اندازه گیري شده جاري| > )زاویه لنگ

• 2.6 ثانیهزمان عیب یابی

شرایط روشن شدن چراغ 
• تنها در حالت وجود کد خطاهشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

 ECM .شکل باال نمونه اي از پیام موجي شکل سنسورهاي موقعیت میل لنگ و میل بادامك را در حالت دورآرام موتور نشان مي دهد
میزان تزریق سوخت و زمان بندي جرقه زني را با استفاده از این دو پیام کنترل مي کند. به طور کلي، پیام سنسور موقعیت میل لنگ 

براي تشخیص موقعیت پیستون و پیام سنسور موقعیت میل بادامك براي تشخیص نقطه مرگ باالي در هر سیلندر به کار مي رود. 

GDS پایش داده هاي
GDS-1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2-موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.
3-گزاره "CVVT، Engine Speed" را در GDS پایش کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا پارامترها به درستي نمایش داده شده اند؟
پاک   ECM و رفع شده و حافظه  ایجاد  تعمیر موقتاً  یا  و  ECM)ها(  یا  اتصال سنسور)ها(  اتصال ضعیف  اثر  ◄ خطا در  آري 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسي مدار سنسور موقعیت میل بادامك 
بررسي ولتاژ

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور موقعیت میل بادامك را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور در حالت خاموش.
اتصال دسته  بدنه  اتصال  و  پیام  تغذیه،  پایه هاي  بین  ولتاژ   -4
سیم به سنسور موقعیت میل بادامك و بدنه را اندازه گیري کنید.

 مشخصات : پایه تغذیه: ولتاژ باتري
 پایه پیام تقریباً 12 ولت

 پایه اتصال بدنه تقریباً صفر ولت

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

"بازرسي مدار سنسور موقعیت میل بادامك"  به رویه    ◄ خیر 
مراجعه کنید.
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5- آیا مقدار ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي مدار سنسور موقعیت میل لنگ" مراجعه کنید.

خیر◄قطعي یا اتصال کوتاه در مدار سنسور موقعیت میل بادامك را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار سنسور موقعیت میل لنگ 
 بررسي ولتاژ:

1 -سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور موقعیت میل لنگ را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش. 
4- ولتاژ را بین پایه هاي ولتاژ باال و ولتاژ پایین اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت میل لنگ و بدنه اندازه گیري کنید. 

مشخصات: تقریباً 2.5 ولت
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5- آیا ولتاژ  اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي سیستم" مراجعه کنید.

خیر◄  قطعي را در مدار سنسور موقعیت میل لنگ تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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بازرسي قطعه
 بررسي سنسورهاي موقعیت میل لنگ و میل بادامك

1- سوئیچ را ببندید.
 "vehicle scopemeter" گزینه GDS 2- در نوار ابزار دستگاه
اتصال  پیام  پایه  را   GDS دستگاه   A کانال  و  کرده  انتخاب  را 

دسته سیم به سنسور موقعیت میل لنگ متصل کنید.
3- کانال B دستگاه GDS را به پایه تغذیه یا پایه پیام اتصال 

دسته سیم به سنسور موقعیت میل بادامك متصل کنید. 
4- موتور را روشن کرده و پیام موجي شکل را بررسي کنید. 

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.

بازرسي سیستم
 بررسي چشمي

1- گیج روغن موتور را بررسي کنید.
2- آلودگي روغن موتور را بررسي کنید.

3- کثیف بودن فیلتر شیر کنترل روغن را بررسي کنید.
4- گرفتگي مسیر روغن را بررسي کنید.

5- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.
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5- آیا پیام موجي شکل سنسور موقعیت میل لنگ و میل بادامك طبیعي هستند؟
خیر◄ از سنسورهاي موقعیت میل لنگ و میل بادامك سالم استفاده کرده و عملکرد مطلوب آنها را بررسي کنید. در صورت بر طرف 

شدن مشکل، سنسورهاي موقعیت میل بادامك و میل لنگ را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
آري ◄  به رویه "بررسي نشانه زمان بندي )timing mark(" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 بررسي نشانه زمان بندي
1- سوئیچ را ببندید.

2- نشانه زمان بندي را بررسي کنید.
3- آیا نشانه زمان بندي در حالت مناسب قرار دارد؟

آري ◄ سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها )CVVT( را با 
یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در 
صورت برطرف شدن مشکل، سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ 
ها را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 

کنید.
رویه  به  و  کرده  تنظیم  دوباره  را  بندي  زمان  نشانه   ◄ خیر 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند. 
شرح کد خطای عیب یابی

در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود قطعي در مدار کنترل 
 P0030 خطاي  کد   ،)S1( باالدست  اکسیژن  سنسور  گرمکن 

توسط ECM ایجاد مي-گردد.

اطالعات عمومي
NOX  موجود در  به منظور کنترل آالینده هايCO ، HSو  
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
نیاز  منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، 
منظور  به  اکسیژن  در سنسور  دارد.  معیني  عملکردي  دماي  به 
در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن  زمان  کاهش 
کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد  شرایط  کلیه 
کند.  کنترل مي  کاری  اساس چرخه  بر  را  این گرمکن   ECM
ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را 

P0030 مدار گرم کن سنسور اکسیژن باالدست )ردیف 1/
سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی وجود قطعي در مدار گرمکناستراتژي •
• اتصال نامناسب

• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار تغذیه
• قطعي در مدار کنترل

)S1( سنسور اکسیژن باالدست •

• -شرایط بررسي 

• قطعي مدارمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش زمان رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده 
مي کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال 
 ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM .خواهد شد

اتصال بدنه را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "HO2S)S1(" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر"  )HO2S)S1" به درستي کار مي کند.
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي قطعي در دسته سیم 

جدا  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  بسته  را  سوئیچ   -1
کنید.

2-  سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین  پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

باالدست و بدنه را اندازه گیري کنید.

مشخصات:  ولتاژ باتري

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄   به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄  تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی وجود قطعی در سیم کشی

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.
2- سوئیچ را باز کنید.

3- ولتاژ را بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به گرمکن سنسور اکسیژن باالدست و بدنه را اندازه  بگیرید.
 مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات:
موارد مشخصات

)Ω(  مقاومت گرمکن
 oC 20 9.0 در Ω تقریباً

)oF 68(

4-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مجاز است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه 
گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

سنسور  گرمکن  کنترل  و  تغذیه  های  پایه  بین  را  مقاومت   -3
اکسیژن باالدست )سمت قطعه( اندازه  بگیرید.
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.
آیا مقاومت اندازه گیری شده در بازه مجاز است؟

آري ◄ بسیاری از عملکردهای نامطلوب در سیستم الکتریکی به دلیل دسته سیم ها و اتصاالت نامناسب به وجود می آیند. 
همچنین آسیب های مکانیکی و شیمیایی و تداخل با سایر سیستم های الکتریکی می توانند عامل بروز خطا باشند. بنابراین، 
اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین ECM و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را انجام داده و 

به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن 

مشکل، سنسور اکسیژن باالدست را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble"حالت و  کرده  متصل  را   GDS  -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي  کند.
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شدن گرمکن فراهم مي کند. 
شرح کد خطای عیب یابی

در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود اتصال کوتاه به بدنه 
کد   ،)S1( باالدست  اکسیژن  سنسور  گرمکن  کنترل  مدار  در 

خطاي P0031 توسط ECM ایجاد مي گردد.
شرایط بروز کد خطای عیب یابی

اطالعات عمومي
در  NOXموجود  CO ، HSو   هاي  آالینده  کنترل  منظور  به 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، نیاز به 
دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور کاهش 
شرایط  کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن 
این   ECM کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد 
گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را جهت فعال 

اکسیژن  کنترل گرمکن سنسور  مدار  پایین  ولتاژ   P0031
باالدست )ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پایین بودن ولتاژ در مدار گرمکناستراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل

)S1( سنسور اکسیژن باالدست •

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به بدنهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي 
کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال خواهد 
شد. ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه 

را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS-1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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5- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستي کار مي کند.
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه 

جدا  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  بسته  را  سوئیچ   -1
کنید.

2-  سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین  پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

باالدست و بدنه را اندازه گیري کنید.
مشخصات:  ولتاژ باتري

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4-آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعی یا اتصال کوتاه را تعمیر کرده و و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.
2- سوئیچ را باز کنید.

3- ولتاژ را بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به گرمکن سنسور اکسیژن باالدست و بدنه را اندازه  بگیرید.
مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  20 مقاومت گرمکن oC 9.0 در Ω ًتقریبا
)68 oF(

4-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مجاز است؟
آري ◄  به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه 
گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

سنسور  گرمکن  کنترل  و  تغذیه  های  پایه  بین  را  مقاومت   -3
اکسیژن باالدست )سمت قطعه( اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مجاز است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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شدن گرمکن فراهم مي کند. 
شرح کد خطای عیب یابی

در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود اتصال کوتاه به باتری 
کد   ،)S1( باالدست  اکسیژن  سنسور  گرمکن  کنترل  مدار  در 

خطاي P0032 توسط ECM ایجاد مي گردد.

اطالعات عمومي
در  NOxموجود  هايCO ، HSو   آالینده  کنترل  منظور  به 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، نیاز به 
دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور کاهش 
شرایط  کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن 
این   ECM کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد 
گرمکن را بر اساس چرخه کاري کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را جهت فعال 

اکسیژن  کنترل گرمکن سنسور  مدار  باالی  ولتاژ   P0032
باالدست )ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی   
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی باال بودن ولتاژ در مدار گرمکناستراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به باتری در مدار کنترل

)S1( سنسور اکسیژن باالدست •

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به باتریمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي 
کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال خواهد 
شد. ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه 

را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستي کار مي کند.
آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه 

جدا  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  بسته  را  سوئیچ   -1
کنید.

2-  سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

باالدست و بدنه اندازه  بگیرید.
مشخصات:  ولتاژ باتري

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  20 مقاومت گرمکن oC 9.0 در Ω ًتقریبا
)68 oF(

1- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر◄  اتصال کوتاه به باتری در مدار کنترل را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باال دستی را جدا کنید.

سنسور  گرمکن  کنترل  و  تغذیه  منبع  پایه  بین  مقاومت   -3
اکسیژن باالدست )سمت قطعه( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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شدن گرمکن فراهم مي کند. 
شرح کد خطای عیب یابی

در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود قطعي در مدار کنترل 
 P0036 کد خطاي ،)S2( گرمکن سنسور اکسیژن پایین دستي

توسط ECM ایجاد مي گردد.

اطالعات عمومي
در  NOxموجود  هايCO ، HSو   آالینده  کنترل  منظور  به 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، نیاز به 
دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور کاهش 
شرایط  کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن 
این   ECM کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد 
گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را جهت فعال 

P0036 مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست 
)ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC اتصال نامناسببررسی وجود قطعی در مدار گرمکناستراتژي •
• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

تغذیه
• قطعی در مدار کنترل

)S2( سنسور اکسیژن پایین دستي •

--شرایط بررسي 
وجود قطعی در مدار کنترلمقدار حدی

پیوسته زمان عیب یابی
سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست



68

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي 
کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال خواهد 
شد. ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه 

را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.
GDS پایش داده هاي

GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.
2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.

3- گزاره ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.



70

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4-  آیا پارامتر")HO2S)S2" به درستي کار مي کند؟
آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه 

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا 
کنید.

2- سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین  پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه اندازه گیري کنید.

مشخصات:  تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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1- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
بازرسی مدار کنترل 

 بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار کنترل
1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

2- سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست و بدنه اندازه  بگیرید.

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  20 مقاومت گرمکن oC 9.0 در Ω ًتقریبا
)68 oF(

4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه " بازرسی قطعه " مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه 
گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

سنسور  گرمکن  کنترل  و  تغذیه  های  پایه  بین  را  مقاومت   -3
اکسیژن پایین دست )سمت قطعه( اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

 شود؟
آري ◄  به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

با مشخصه¬هاي فني  ◄ سیستم در حال حاضر مطابق  خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

4- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
و  مکانیکی  های  آسیب  همچنین  است.  اتصاالت  و  دسته سیم 
توانند  می  الکتریکی  های  سیستم  سایر  با  تداخل  و  شیمیایی 
را  احتمالی  نامناسب  اتصاالت  بنابراین،  باشند.  خطا  بروز  عامل 
در مدار بین ECM و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در 
صورت نیاز، تعمیر را انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر 

خودرو" مراجعه کنید.  
سالم  نمونه  یك  با  را  دستی  پایین  اکسیژن  سنسور   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دستی را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
.
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شدن گرمکن فراهم مي کند. 

شرح کد خطای عیب یابی
در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود اتصال کوتاه به بدنه 
کد   ،)S2( پایین دست  اکسیژن  گرمکن سنسور  کنترل  مدار  در 

خطاي P0037 توسط ECM ایجاد مي گردد.
 

اطالعات عمومي
به منظور کنترل آالینده هاي CO ، HSو  NOx  موجود در 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، نیاز به 
دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور کاهش 
شرایط  کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن 
این   ECM کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد 
گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را جهت فعال 

P0037 کمی  ولتاژ مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن 
پایین دست )ردیف1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پایین بودن ولتاژ در مدار گرمکناستراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل
)S2( سنسور اکسیژن پایین دست •

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به بدنهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي 
کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال خواهد 
شد. ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه 

را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS-1  را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4-  آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستي کار مي کند؟
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه 

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا 
کنید.

2- سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین  پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه اندازه گیري کنید.

مشخصات:  تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4- آیا ولتاژ اندازه گیری شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعی یا اتصال کوتاه را تعمیر کرده و و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار کنترل 
بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.
2- سوئیچ را باز کنید.

3- ولتاژ را بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست و بدنه اندازه  بگیرید.

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  20 مقاومت گرمکن oC 9.0 در Ω ًتقریبا
)68 oF(

4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه " بازرسی قطعه " مراجعه کنید.

خیر ◄  اتصال کوتاه به بدنه را در مدار کنترل تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های تغذیه و کنترل گرمکن سنسور اکسیژن 
پایین دست )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید.

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشند. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
سالم  نمونه  یك  با  را  دستی  پایین  اکسیژن  سنسور    ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دستی را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
.
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شدن گرمکن فراهم مي کند. 
شرح کد خطای عیب یابی

در صورت تشخیص ECM مبني بر وجود اتصال کوتاه به باتری 
در مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن پایین دست )S2(، کد 

خطاي P0038 توسط ECM ایجاد مي گردد.

اطالعات عمومي
به منظور کنترل آالینده هاي  CO ، HSو  NOx موجود در 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
باالدست و مبدل کاتالیستي به کار مي رود. سنسور اکسیژن به 
منظور کارکرد مناسب و کنترل مدار بسته تزریق سوخت، نیاز به 
دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور کاهش 
شرایط  کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن 
این   ECM کند.  مي  استفاده  گرمکن  یك  از  موتور،  کارکرد 
گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه را جهت فعال 

باالی مدار کنترل گرمکن سنسور اکسیژن  P0038 ولتاژ 
پایین دست)ردیف1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  مقاومت گرمکن)68 oF( 20 oC 9.0 در Ω ًتقریبا

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی باال بودن ولتاژ در مدار گرمکناستراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به باتری در مدار کنترل

)S2( سنسور اکسیژن پایین دست •

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به باتریمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

سنسور اکسیژن به منظور فراهم کردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت به یك دماي کارکرد کمینه نیاز دارد. بنابراین، سنسور 
اکسیژن به منظور کاهش رسیدن به دماي کارکرد مناسب و حفظ آن در کلیه شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي 
کند.گرمکن سنسور اکسیژن غیر از شرایط کارکرد سرد موتور و شتاب گیري هاي شدید، پس از روشن شدن موتور فعال خواهد 
شد. ECM این گرمکن را بر اساس چرخه کاری کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال بدنه 

را جهت فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4-  آیا پارامتر ")HO2S)S2"به درستي کار مي کند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار کنترل
 بررسي اتصال کوتاه در مدار کنترل 

1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا 
کنید.

2- سوئیچ را باز کنید.
3- ولتاژ را بین  پایه کنترل اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه اندازه گیري کنید.

مشخصات:  تقریباً 3.5 ولت

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر ◄  به رویه  "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω(  20 مقاومت گرمکن oC 9.0 در Ω ًتقریبا
)68 oF(

4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به باتری در مدار کنترل را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

سنسور  گرمکن  کنترل  و  تغذیه  منبع  پایه  بین  را  مقاومت   -3
اکسیژن پایین دست )سمت قطعه( اندازه بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄   به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشند. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
سالم  نمونه  یك  با  را  دستی  پایین  اکسیژن  سنسور   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دستی را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
.
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با استفاده از پیام سنسور دبی جرمی هوا یا فشار مطلق منیفلد 
هوا در کنار پیام سنسور موقعیت دریچه گاز، مدت زمان پاشش 

سوخت و زمان بندی جرقه را تنظیم می کند.

شرح کد خطای عیب یابی
به  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  از  ارسالی  پیام  که  صورتی  در 
از  تر  کوچك  یا  بزرگتر  ثانیه   300 از  بیش  مدت  برای   ECM
مقادیر حدی، که خود وابسته به دبی جرمی )فشار( هوای ورودی 
به موتور هستند، باشد، کد خطای P0068 توسط ECM ایجاد 

می گردد.

اطالعات عمومي
زاویه  شده  نصب  آن  تنة  روی  بر  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور 
سنسور  این  دهد.  می  تشخیص  را  گاز  دریچه  صفحه  بودن  باز 
یك مقاومت متغیر )پتانسیومتر( است که با تغییر زاویه دریچه 
مقاومتش تغییر مي کند. در هنگام شتاب گیری، مقاومت سنسور 
از ولتاژ 5 ولت تا پایه پیام کاهش مي یابد. در هنگام شتاب منفی 
)کاهش سرعت(، مقاومت سنسور افزایش یافته و ولتاژ خروجی 
سنسور  برای  را  ولتي   5 ولتاژ    ECM یابد.  می  کاهش   TPS
موقعیت دریچه گاز تامین مي کند و ولتاژ خروجی مستقیماً با باز 
 TPS شدن دریچه افزایش پیدا می کند. ولتاژ خروجی سنسور
بین 0.2 تا 0.8 ولت در حالت بسته و 4.3 تا 4.8 ولت در حالت 
کاماًل باز تغییر می-کند. ECM، شرایط عملکردی متفاوت مانند 
شتاب  موتور،  نیم بار  حالت  گاز(،  دریچه  بودن  )بسته  آرام  دور 
پیام  بر اساس  را  بودن کامل دریچه گاز  باز  و  گیری/ترمزگیری 
 ECM ،سنسور موقعیت دریچه گاز تشخیص می دهد. همچنین

جرمی(  )دبی  فشار  سنسور  وابستگی  و  ارتباط   P0068
منیفلد هوا و سنسور موقعیت دریچه گاز

موقعیت سنسور موقعیت دریچه گاز
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF [1.6 ~ 2.4

شرایط بروز کد خطای عیب یابی
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسي منطقياستراتژي •

• اتصال نامناسب
• سنسور موقعیت دریچه گاز

هوای  جرمی  دبی  سنسور   •
منیفلد  فشار  )سنسور  ورودی 

هوا(

• مقدار صحیح نسبت بین بار اندازه گیري شده و مدل سازی مقدار حديحالت 1
شده موتور ≤  1.32

حالت 2
• دور موتور≤ دور موتور هدفشرایط ممکن

• مقدار صحیح نسبت بین بار اندازه گیري شده و مدل سازی مقدار حدي
شده موتور ≤  0.68

• 25 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• -شرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

پیام سنسور فشار هواي منیفلد باید به دفعات ممکن با پیام سنسور موقعیت دریچه گاز مقایسه گردد. بررسي کنید که آیا پیام 
هاي سنسورهاي فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز در هنگام شتاب گیري به طور همزمان افزایش مي یابند یا خیر؟ در هنگام 

شتاب گیري، ولتاژ خروجي سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش یافته و در هنگام شتاب منفي کاهش مي یابد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره های "TPS and MAFS(MAPS( " را در GDS پایش کنید.
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4 - آیا پارامترهای نمایش داده شده در بازه مجاز قرار دارند؟
آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄  به رویه بازرسي پایه ها و اتصاالت مراجعه کنید.
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بازرسی قطعه
 بازرسی چشمی سنسور موقعیت دریچه گاز

1-  سوئیچ را ببندید )اتصال سنسورها را جدا نکنید(.
انتخاب  را   "vehicle scopemeter" گزینه  ابزار  نوار  از   -  2
کرده و کانال A دستگاه GDS را به پایه پیام اتصال دسته سیم 

به سنسور موقعیت دریچه گاز متصل کنید. 
انتخاب  را   "vehicle scopemeter" گزینه  ابزار  نوار  از    -3
کرده و کانال B دستگاه GDS را به پایه پیام اتصال دسته سیم 

به سنسور فشار منیفلد هوا متصل کنید. 
4-  موتور را روشن کرده و پیام موجي شکل را با فشار دادن پدال 

گاز بررسی کنید.  
مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بازرسي قطعه " مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
یا  سنسور)ها(  اتصال  ضعیف  اتصال  اثر  در  خطا  آري◄ 
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM
پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف 
اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 
طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و 

به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
نمونه  یك  با  را  نامناسب  خروجی  پیام  دارای  سنسور  خیر◄ 
در صورت  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده  جایگزین  سالم 
برطرف شدن مشکل، سنسور را تعویض و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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هنگام کارکرد موتور، پیام های میل بادامك و میل لنگ با یکدیگر 
مقایسه شده و موقعیت زمان بندی سوپاپ ها تعیین می گردد. 
این موقعیت بر حسب زاویه لنگ و نسبت به حالت پیش فرض 

نمایش داده می شود. 
این پارامتر به عنوان بازخورد برای نرم افزار کنترل موقعیت میل 
کنترل  شیر  برای  را  نیاز  مورد  کاری  چرخه  درصد  که  بادامك 

روغن تعیین می کند، به کار می رود.

شرح کد خطاي عیب یابي  
در صورت قطع بودن مدار کنترل شیر کنترل روغن، کد خطای 

P0075 توسط ECM ایجاد می گردد.

زاویه میل بادامك را در حالت نهایی )بیشترین تغییر فاز( قرار 
می دهد. در صورت نیاز به قرارگیری تنظیم کننده زاویه در یك 
موقعیت مشخص و کنترل شده، چرخه کاري تنظیم کننده در 
موقعیتی متناسب با شرایط عملکردی مورد نیاز برای زمان بندی 
سوپاپ ها قرار خواهد گرفت. این یك چرخه کاري میانی بوده 
و بسته به شرایط دما و ولتاژ بین 35% تا 65% متغیر است. از 
آنجایی که تنظیم کننده زاویه میل بادامك حالت پیش اندازي یا 
تأخیراندازي به خود می گیرد، موقعیت آن توسط یك چرخ دندانه 
دار اندازه گیری می شود. این چرخ دندانه دار به میل بادامك یا 
بادامك متصل شده است. یك سنسور  رتور تنظیم کننده میل 
واحد  توسط  آن  خروجی  و  کرده  دریافت  چرخ  این  از  را  پیام 
کنترل موتور خوانده می شود. برای هر یك از تنظیم کننده های 
زاویه میل بادامك در موتور، یك پیام میل بادامك تولید می شود. 
چرخ  یك  بادامك،  میل  زاویه  کننده  تنظیم  هر  برای  بنابراین، 
در  است.  نیاز  مورد  آن  با  مرتبط  سنسور  و  جداگانه  دندانه دار 

هوا  سوپاپ  بندی  زمان  کنترل  سولنوئید  مدار   P0075
)1 Bank(

موقعیت شیر کنترل روغن
 

اطالعات عمومي
 PWM شیر کنترل روغن( را با استفاده از پیام( ECM، OCV
)تعدیل کننده پهنای پالس( و با هدف تغییر مسیر تغذیه روغن به 
سیستم CVVT که موجب تغییر موقعیت بادامك )پیش اندازي 
یا تاخیراندازي( می شود، کنترل می کند. شیر کنترل روغن به 
با سیستم  فاصله  کمترین  در  و  روغن  فیلتر  با  یکپارچه  صورت 
شیر  دارد.  قرار  سیلندر  بلوک  در  ها  سوپاپ  متغیر  بندی  زمان 
کنترل روغن توسط پیام PWM خروجی از ECM کنترل می 
گردد. چرخه کاري صفر )عدم عملکرد شیر کنترل روغن( تنظیم 
کننده زاویه میل بادامك را در حالت اولیه قرار می دهد. چرخه 
تنظیم کننده  )عملکرد کامل شیر کنترل روغن(،  کاري %100 
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF [ 6.9 ~ 7.9

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي

علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیوستگی مدار، وجود قطعی در استراتژي •
• اتصال نامناسبمدار

• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• قطع بودن مدار کنترل
• شیر کنترل روغن

• -شرایط بررسي 

• نا پیوستگی )قطع شدگی(مقدار حدی
• پیوستهزمان عیب¬یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

ECM شیر کنترل روغن را بر اساس چرخه کار مدیریت مي کند.

GDS پایش داده هاي
GDS  -1 را به   DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.
3- گزاره "CVVT" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامترها به شکل صحیح نمایش داده شده اند؟ 
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄  به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي ولتاژ

را  دست  پایین  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  ببندید  را  سوئیچ   -1
جدا کنید.

2- سوئیچ را باز کنید.
3-  ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال شیر کنترل روغن روي دسته سیم 

و بدنه را اندازه بگیرید. 

مشخصات: ولتاژ باتری

 

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3. آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄  به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی ولتاژ

2. سوئیچ را باز کنید. 1- سوئیچ را بسته و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.  
3- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به شیر کنترل روغن و بدنه را اندازه بگیرید.

مشخصات: تقریباً 3.2 ولت
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

4- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه " بازرسی قطعه " مراجعه کنید.

 " به رویه  انجام داده و  را  نیاز  تعویض مورد  یا  تعمیر   ◄ خیر 
صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت شیر کنترل روغن

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال شیر کنترل روغن را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های 1 و 2 اتصال شیر کنترل روغن )سمت 
قطعه( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4-آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است.. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ شیر کنترل روغن را با یك نمونه سالم جایگزین کرده 
و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، 
شیر کنترل روغن را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر 

خودرو" مراجعه کنید.
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هنگام کارکرد موتور، پیام های میل بادامك و میل لنگ با یکدیگر 
مقایسه شده و موقعیت زمان بندی سوپاپ ها تعیین می گردد. 
این موقعیت بر حسب زاویه لنگ و نسبت به حالت پیش فرض 

نمایش داده می شود. 
این پارامتر به عنوان بازخورد برای نرم افزار کنترل موقعیت میل 
کنترل  شیر  برای  را  نیاز  مورد  کاری  شرایط  درصد  که  بادامك 

روغن تعیین می  کند، به کار می رود.

شرح کد خطاي عیب یابي  
در صورت تشخیص ECM مبنی بر وجود اتصال کوتاه به بدنه 
توسط   P0076 خطای  کد  روغن،  کنترل  شیر  کنترل  مدار  در 

ECM ایجاد می گردد.

زاویه میل بادامك را در حالت نهایی )بیشترین تغییر فاز( قرار 
می دهد. در صورت نیاز به قرار گیری تنظیم کننده زاویه در یك 
موقعیت مشخص و کنترل شده، چرخه کاري تنظیم کننده در 
موقعیتی متناسب با شرایط عملکردی مورد نیاز برای زمان بندی 
سوپاپ ها قرار خواهد گرفت. این یك چرخه کاري میانی بوده 
و بسته به شرایط دما و ولتاژ بین 35% تا 65% متغیر است. از 
آنجایی که تنظیم کننده زاویه میل بادامك حالت پیش اندازي یا 
تأخیراندازي به خود می گیرد، موقعیت آن توسط یك چرخ دندانه 
دار اندازه گیری می شود. این چرخ دندانه دار به میل بادامك یا 
بادامك متصل شده است. یك سنسور  رتور تنظیم کننده میل 
واحد  توسط  آن  خروجی  و  کرده  دریافت  چرخ  این  از  را  پیام 
کنترل موتور خوانده می شود. برای هر یك از تنظیم کننده های 
زاویه میل بادامك در موتور، یك پیام میل بادامك تولید می شود. 
چرخ  یك  بادامك،  میل  زاویه  کننده  تنظیم  هر  برای  بنابراین، 
در  است.  نیاز  مورد  آن  با  مرتبط  سنسور  و  جداگانه  دندانه دار 

P0076 پایین بودن ولتاژ مدار سولنوئید کنترل زمان بندی 
)1 Bank( سوپاپ هوا

موقعیت شیر کنترل روغن
 

اطالعات عمومي
 PWM شیر کنترل روغن( را با استفاده از پیام( ECM، OCV
)تعدیل کننده پهنای پالس( و با هدف تغییر مسیر تغذیه روغن به 
سیستم CVVT که موجب تغییر موقعیت بادامك )پیش اندازي 
یا تاخیراندازي( می شود، کنترل می کند. شیر کنترل روغن به 
با سیستم  فاصله  کمترین  در  و  روغن  فیلتر  با  یکپارچه  صورت 
شیر  دارد.  قرار  سیلندر  بلوک  در  ها  سوپاپ  متغیر  بندی  زمان 
کنترل روغن توسط پیام PWM خروجی از ECM کنترل می 
گردد. چرخه کاري صفر )عدم عملکرد شیر کنترل روغن( تنظیم 
کننده زاویه میل بادامك را در حالت اولیه قرار می دهد. چرخه 
تنظیم کننده  )عملکرد کامل شیر کنترل روغن(،  کاري %100 
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC اتصال نامناسب• بررسی پیوستگی مدار، پایین بودن ولتاژاستراتژي •
• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

تغذیه
• قطع بودن مدار کنترل

• شیر کنترل روغن

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به بدنهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

ECM شیر کنترل روغن را بر اساس چرخه کار مدیریت مي کند.
GDS پایش داده هاي

GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.
2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.

3- گزاره "CVVT" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامترها به شکل صحیح نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄ به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي ولتاژ

را  پایین دست  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  ببندید  را  سوئیچ    -1
جدا کنید.

2-  سوئیچ را باز کنید.
3-  ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به شیر کنترل روغن 

و بدنه را اندازه بگیرید. 

مشخصات: ولتاژ باتری

 

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است..  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄  به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی ولتاژ

2. سوئیچ را باز کنید. 1- سوئیچ را ببندید و اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.  
3- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به شیر کنترل روغن و بدنه را اندازه بگیرید.

مشخصات: تقریباً 3.2 ولت
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مشخصات: 
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

4-آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه " بازرسی قطعه " مراجعه کنید.

 " به رویه  انجام داده و  را  نیاز  تعویض مورد  یا  تعمیر   ◄ خیر 
صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت شیر کنترل روغن

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال شیر کنترل روغن را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های 1 و 2 اتصال شیر کنترل روغن )سمت 
قطعه( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4. آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشند. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ شیر کنترل روغن را با یك نمونه سالم جایگزین کرده 
و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، 
شیر کنترل روغن را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر 

خودرو" مراجعه کنید.
.
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هنگام کارکرد موتور، پیام های میل بادامك و میل لنگ با یکدیگر 
مقایسه شده و موقعیت زمان بندی سوپاپ ها تعیین می گردد. 
این موقعیت بر حسب زاویه لنگ و نسبت به حالت پیش فرض 

نمایش داده می شود. 
این پارامتر به عنوان بازخورد برای نرم افزار کنترل موقعیت میل 
کنترل  شیر  برای  را  نیاز  مورد  کاری  شرایط  درصد  که  بادامك 

روغن تعیین می  کند، به کار می رود.

شرح کد خطاي عیب یابي  
در صورت تشخیص ECM مبنی بر وجود اتصال کوتاه به بدنه 
توسط   P0077 کد خطای روغن،  کنترل  شیر  کنترل  مدار  در 

ECM ایجاد می گردد.

زاویه میل بادامك را در حالت نهایی )بیشترین تغییر فاز( قرار 
می دهد. در صورت نیاز به قرار گیری تنظیم کننده زاویه در یك 
موقعیت مشخص و کنترل شده، چرخه کاري تنظیم کننده در 
موقعیتی متناسب با شرایط عملکردی مورد نیاز برای زمان بندی 
سوپاپ ها قرار خواهد گرفت. این یك چرخه کاري میانی بوده 
و بسته به شرایط دما و ولتاژ بین 35% تا 65% متغیر است. از 
آنجایی که تنظیم کننده زاویه میل بادامك حالت پیش اندازي یا 
تأخیراندازي به خود می گیرد، موقعیت آن توسط یك چرخ دندانه 
دار اندازه گیری می شود. این چرخ دندانه دار به میل بادامك یا 
بادامك متصل شده است. یك سنسور  رتور تنظیم کننده میل 
واحد  توسط  آن  خروجی  و  کرده  دریافت  چرخ  این  از  را  پیام 
کنترل موتور خوانده می شود. برای هر یك از تنظیم کننده های 
زاویه میل بادامك در موتور، یك پیام میل بادامك تولید می شود. 
چرخ  یك  بادامك،  میل  زاویه  کننده  تنظیم  هر  برای  بنابراین، 
در  است.  نیاز  مورد  آن  با  مرتبط  سنسور  و  جداگانه  دندانه دار 

زمان  کنترل  سولنوئید  مدار  ولتاژ  بودن  پایین   P0077
)1 Bank( بندی سوپاپ هوا

موقعیت شیر کنترل روغن
 

اطالعات عمومي
 PWM شیر کنترل روغن( را با استفاده از پیام( ECM، OCV
)تعدیل کننده پهنای پالس( و با هدف تغییر مسیر تغذیه روغن به 
سیستم CVVT که موجب تغییر موقعیت بادامك )پیش اندازي 
یا تاخیراندازي( می شود، کنترل می کند. شیر کنترل روغن به 
با سیستم  فاصله  کمترین  در  و  روغن  فیلتر  با  یکپارچه  صورت 
شیر  دارد.  قرار  سیلندر  بلوک  در  ها  سوپاپ  متغیر  بندی  زمان 
کنترل روغن توسط پیام PWM خروجی از ECM کنترل می 
گردد. چرخه کاري صفر )عدم عملکرد شیر کنترل روغن( تنظیم 
کننده زاویه میل بادامك را در حالت اولیه قرار می دهد. چرخه 
تنظیم کننده  )عملکرد کامل شیر کنترل روغن(،  کاري %100 
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC اتصال نامناسب• بررسی پیوستگی مدار، پایین بودن ولتاژاستراتژي •
• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

تغذیه
• قطع بودن مدار کنترل

• شیر کنترل روغن

• --شرایط بررسي 

• اتصال کوتاه به بدنهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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ECM شیر کنترل روغن را بر اساس چرخه کار مدیریت مي کند.
GDS پایش داده هاي

GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.
2- موتور را تا دماي کاري گرم نمایید.

3-گزاره "CVVT" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامترها به شکل صحیح نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
 بررسي ولتاژ

را  پایین دست  اکسیژن  سنسور  اتصال  و  ببندید  را  سوئیچ    -1
جدا کنید.

2-  سوئیچ را باز کنید.
3-.  ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به شیر کنترل روغن 

و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات: تقریباً 3.2 ولت

 

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1. خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است..  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2. اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3. آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[ 6.9 ~ 7.9

4- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه " بازرسی قطعه " مراجعه کنید.

 " رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  تعویض  یا  تعمیر  خیر◄ 
صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت شیر کنترل روغن

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال شیر کنترل روغن را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های 1 و 2 اتصال شیر کنترل روغن )سمت 
قطعه( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

4. آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄  شیر کنترل روغن را با یك نمونه سالم جایگزین کرده 
و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، 
شیر کنترل روغن را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر 

خودرو" مراجعه کنید.
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بنابراین، پیام خروجي تابعي از تغییر شکل دیافراگم در اثر تغییر 
فشار منیفلد هوا مي-باشد.  

شرح کد خطای عیب یابی
در صورتی که فشار منیفلد هوا بیشتر یا کمتر از مقادیر حدی 
بر اساس دور موتور و موقعیت دریچه گاز در  بیشینه و کمینه 
 ECM توسط P0106 شرایط پیام متداول آن باشد، کد خطای

ایجاد می گردد. 

اطالعات عمومي
سوخت  میزان  تعیین  جهت  باید  ورودي  هواي  جریان  مقدار 
ورودي  مجراي  مطلق  فشار  گردد.  ارسال   ECM به   تزریقي 
منیفلد  فشار  اندازه گیري  با  مستقیماً  را  هوا  مقدار   )MAPS(
ورودي محاسبه مي کند. این رویه به نام سرعت-چگالي خوانده 
مي شود. MAPS پیام آنالوگ خروجي که متناسب با تغییر فشار 
منیفلد ورودي است را منتقل مي نماید و ECM با استفاده از این 
پیام و دور موتور، میزان دبي هواي ورودي به موتور را محاسبه 
فشار  اندازه گیري  منظور  به  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  کند.  مي 
است.  آرامش نصب شده  بر روي محفظه  ورودي  منیفلد  داخل 
که  هیبرید   IC یك  و  پیزوالکتریك  عنصر  یك  از  سنسور  این 
دارد تشکیل شده  را  اشاره  مورد  پیام عنصر  تقویت کننده  نقش 
است. عنصر پیزوالکتریك نوعي دیافراگم است که بر اساس اثر 
پیزوالکتریك کار مي کند. یك طرف دیافراگم مورد نظر خالء و 
مي¬باشد.  هوا  منیفلد  داخل  فشار  تاثیر  تحت  آن  دیگر  طرف 

P0106 بازه / عملکرد فشار مطلق / فشار جوي منیفلد هوا
موقعیت سنسور فشار منیفلد هوا
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مشخصات:
]kPa[ 2046.7101.32فشار
]V[ 0.791.844.0ولتاژ

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی منطقياستراتژي •

• اتصال نامناسب
• سنسور فشار منیفلد هوا

• عدم وجود کد خطای مرتبط با سنسور شرایط بررسي 
موقعیت دریچه گاز

مقدار حدی
• فشار منیفلد هوا > بیشترین مقدار حدی 

به صورت تابعی از دور موتور و موقعیت 
دریچه گاز

• 3 ثانیهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

پیام سنسور فشار منیفلد هوا باید به دفعات ممکن با پیام سنسور موقعیت دریچه گاز مقایسه گردد. بررسي کنید که آیا پیام 
هاي سنسورهاي فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز در هنگام شتاب گیري به طور همزمان افزایش مي یابند یا خیر؟ در 

هنگام شتاب گیري، ولتاژ خروجي سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش یافته و در هنگام شتاب منفي کاهش مي یابد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- پارامترهاي  " MAPS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای سنسور فشار منیفلد هوا "MAPS" به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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MAPS بازرسی مدار سنسور فشار منیفلد هوا
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار سنسور فشار منیفلد 

MAPS هوا
1- سوئیچ را ببندید. 

2- اتصال سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.
3- سوئیچ باز و موتور خاموش.

اتصال  تغذیه  و  بدنه  به  اتصال  پیام،  پایه های  بین  را  ولتاژ   -4
دسته سیم به سنسور فشار منیفلد هوا و بدنه اندازه  بگیرید.   

مشخصات: پایه پیام: تقریباً 5 ولت
 پایه اتصال بدنه: تقریباً 5 ولت

 پایه تغذیه: تقریباً صفر ولت

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسي ولتاژ " مراجعه کنید.
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1-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید.

خیر ◄  قطعی یا اتصال کوتاه در مدار سنسور فشار منیفلد هوا را بررسی کنید. تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه 
"صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه 
 بررسی عملکرد سنسور فشار منیفلد هوا

1- سوئیچ را ببندید.
2- کانال A را به پایه پیام سنسور فشار منیفلد هوا و کانال B را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز وصل کنید.

3- موتور را تا دمای کاري گرم کنید.
4- با فشردن و رها کردن پدال گاز، پیام موجي شکل سنسورهای فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز را اندازه  بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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GDS -1 را وصل کرده و حالت
")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
تعمیر  نیاز،  کنید. در صورت  بررسی  کامل  به صورت  قطعات  و 
مراجعه  خودرو"  تعمیر  گذاری  "صحه  رویه  به  و  داده  انجام  را 

کنید.
خیر◄ سنسور فشار منیفلد هوا را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
صحه گذاري تعمیر خودرو

پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 
گردد.



147

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بنابراین، پیام خروجي تابعي از تغییر شکل دیافراگم در اثر تغییر 
فشار منیفلد هوا مي-باشد.  

شرح کد خطای عیب یابی
در صورتی که مقدار پیام منبع تغذیه سنسور فشار منیفلد هوا 
 P0107 برای مدت 5 ثانیه کمتر از 0.25 ولت باشد، کد خطای

توسط ECM ایجاد می-گردد.  

اطالعات عمومي
سوخت  میزان  تعیین  جهت  باید  ورودي  هواي  جریان  مقدار 
ورودي  مجراي  مطلق  فشار  گردد.  ارسال   ECM به   تزریقي 
منیفلد  فشار  اندازه گیري  با  مستقیماً  را  هوا  مقدار   )MAPS(
ورودي محاسبه مي کند. این رویه به نام سرعت-چگالي خوانده 
مي شود. MAPS پیام آنالوگ خروجي که متناسب با تغییر فشار 
منیفلد ورودي است را منتقل مي نماید و ECM با استفاده از این 
پیام و دور موتور، میزان دبي هواي ورودي به موتور را محاسبه 
فشار  اندازه گیري  منظور  به  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  کند.  مي 
است.  آرامش نصب شده  بر روي محفظه  ورودي  منیفلد  داخل 
که  هیبرید   IC یك  و  پیزوالکتریك  عنصر  یك  از  سنسور  این 
دارد تشکیل شده  را  اشاره  مورد  پیام عنصر  تقویت کننده  نقش 
است. عنصر پیزوالکتریك نوعي دیافراگم است که بر اساس اثر 
پیزوالکتریك کار مي کند. یك طرف دیافراگم مورد نظر خالء و 
مي¬باشد.  هوا  منیفلد  داخل  فشار  تاثیر  تحت  آن  دیگر  طرف 

فشار جوي   / مطلق  فشار  مدار  ولتاژ  بودن  پایین   P0107
منیفلد هوا

موقعیت سنسور فشار منیفلد هوا
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مشخصات:
]kPa[ 2046.7101.32فشار
]V[ 0.791.844.0ولتاژ

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررس پیام، پایین بودن استراتژي •
• اتصال نامناسب

• قطعی یا اتصال به بدنه در مدار تغذیه
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام

• سنسور فشار منیفلد هوا

• -شرایط بررسي 

• ولتاژ سنسور < 0.25 ولتمقدار حدی
• 5 ثانیهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

پیام سنسور فشار منیفلد هوا باید به دفعات ممکن با پیام سنسور موقعیت دریچه گاز مقایسه گردد. بررسي کنید که آیا پیام هاي 
سنسورهاي فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز در هنگام شتاب گیري به طور همزمان افزایش مي یابند یا خیر؟ در هنگام 

شتاب گیري، ولتاژ خروجي سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش یافته و در هنگام شتاب منفي کاهش مي یابد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره هاي  " MAPS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای سنسور فشار منیفلد هوا "MAPS" به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسی مدار تغذیه
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور فشار منیفلد 

هوا و بدنه را اندازه  بگیرید.   
مشخصات: تقریباً 5 ولت

              

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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4- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄به رویه "بازرسي مدار پیام" مراجعه کنید.

خیر ◄ وجود قطعی یا اتصال به بدنه را در مدار TPS بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاری 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار پیام 
 بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار پیام

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش.
4- ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور فشار منیفلد هوا و بدنه را اندازه  بگیرید.

مشخصات: تقریباً 5 ولت
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5-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه را در مدار پیام تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی عملکرد سنسور فشار منیفلد هوا

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  کانال A را به پایه پیام سنسور فشار منیفلد هوا و کانال B را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز وصل کنید.

3-  موتور را تا دمای کارکرد متداول گرم کنید.
4-  با فشردن و رها کردن پدال گاز، پیام موجي شکل سنسورهای فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز را اندازه  بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble" حالت  و  کرده  وصل  را   GDS  -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 
تعریف شده کار مي کند.

 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر◄ سنسور فشار منیفلد هوا را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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بنابراین، پیام خروجي تابعي از تغییر شکل دیافراگم در اثر تغییر 
فشار منیفلد هوا مي-باشد.  

شرح کد خطای عیب یابی
در صورتی که پیام ولتاژ ورودی به سنسور فشار منیفلد هوا برای 
 P0108 خطای  کد  باشد،  ولت   4.88 از  بیشتر  ثانیه   5 مدت 

توسط ECM ایجاد می-گردد.   
 

اطالعات عمومي
سوخت  میزان  تعیین  جهت  باید  ورودي  هواي  جریان  مقدار 
ورودي  مجراي  مطلق  فشار  گردد.  ارسال   ECM به   تزریقي 
منیفلد  فشار  اندازه گیري  با  مستقیماً  را  هوا  مقدار   )MAPS(
ورودي محاسبه مي کند. این رویه به نام سرعت-چگالي خوانده 
مي شود. MAPS پیام آنالوگ خروجي که متناسب با تغییر فشار 
منیفلد ورودي است را منتقل مي نماید و ECM با استفاده از این 
پیام و دور موتور، میزان دبي هواي ورودي به موتور را محاسبه 
فشار  اندازه گیري  منظور  به  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  کند.  مي 
است.  آرامش نصب شده  بر روي محفظه  ورودي  منیفلد  داخل 
که  هیبرید   IC یك  و  پیزوالکتریك  عنصر  یك  از  سنسور  این 
دارد تشکیل شده  را  اشاره  مورد  پیام عنصر  تقویت کننده  نقش 
است. عنصر پیزوالکتریك نوعي دیافراگم است که بر اساس اثر 
خالء  نظر  مورد  دیافراگم  طرف  یك  مي کند.  کار  پیزوالکتریك 
باشد.  تاثیر فشار داخل منیفلد هوا مي  و طرف دیگر آن تحت 

P0108 باال بودن ولتاژ ورودی سنسور فشار مطلق/ فشار 
جوی منیفلد هوا

موقعیت سنسور فشار منیفلد هوا
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مشخصات:
]kPa[ 2046.7101.32فشار
]V[ 0.791.844.0ولتاژ

شرایط بروز کد خطای عیب یابی 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررس پیام، باال بودن ولتاژاستراتژي  •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال به باتری در مدار پیام

• قطعی در مدار اتصال به بدنه
• سنسور فشار منیفلد هوا

• دور موتور ≤  rpm 30 یا 5 ثانیه پس از شرایط بررسي 
روشن شدن موتور

• ولتاژ سنسور > 4.88 ولتمقدار حدی
• 5 ثانیهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

پیام سنسور فشار منیفلد هوا باید به دفعات ممکن با پیام سنسور موقعیت دریچه گاز مقایسه گردد. بررسي کنید که آیا پیام هاي 
سنسورهاي فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز در هنگام شتاب گیري به طور همزمان افزایش مي یابند یا خیر؟ در هنگام 

شتاب گیري، ولتاژ خروجي سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش یافته و در هنگام شتاب منفي کاهش مي یابد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره هاي  " MAPS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای سنسور فشار منیفلد هوا "MAPS" به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازرسي پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.



162

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسی مدار تغذیه
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش.
فشار  سنسور  به  دسته سیم  اتصال  پیام  پایه  بین  را  ولتاژ    -4

منیفلد هوا و بدنه اندازه  بگیرید.   
مشخصات: تقریباً 5 ولت

              

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسي مدار پیام" مراجعه کنید.
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1-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه " بررسی اتصال کوتاه به باتری در دسته سیم" مراجعه کنید.

خیر ◄قطعی در مدار پیام را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید

بازرسی مدار پیام 
 بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار پیام

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصاالت ECM و سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های پیام و تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور فشار منیفلد هوا را اندازه  بگیرید.

مشخصات: بی نهایت
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4-  آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام را تعمیر کرده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی در مدار اتصال به بدنه

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور فشار منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  مقاومت را بین پایه اتصال به بدنه اتصال دسته سیم به سنسور فشار منیفلد هوا و بدنه اندازه  بگیرید.

 1 Ω مشخصات: کمتر از
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4- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ سنسور فشار منیفلد هوا را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، 
سنسور فشار منیفلد هوا را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی عملکرد سنسور فشار منیفلد هوا

1-  سوئیچ را ببندید.
2- کانال A را به پایه پیام سنسور فشار منیفلد هوا و کانال B را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز وصل کنید.

3- موتور را تا دمای کاري گرم کنید.
4- با فشردن و رها کردن پدال گاز، پیام موجي شکل سنسورهای فشار منیفلد هوا و موقعیت دریچه گاز را اندازه  بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را متصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2-  با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 
اندازي کنید.

4-  آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 

فني  با مشخصه¬هاي  ◄ سیستم در حال حاضر مطابق  خیر 
تعریف شده کار مي کند. 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر◄سنسور فشار منیفلد هوا را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  هوا  منیفلد  فشار  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
 



168

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

می رود.  
شرح کد خطاي عیب یابي

در صورتی که دمای اندازه گیري شده برای مدت 2 ثانیه بیشتر 
 ECM توسط P0112 از مقدار حدی بیشینه باشد، کد خطای
 ECM ایجاد می گردد. )در چنین حالتی، پیام ولتاژ ورودی به

برابر با مقدار حدی کمینه می-باشد.(   
 

اطالعات عمومي
سنسور دمای هواي منیفلد، دمای هوای ورودی به موتور را اندازه  
مقاومت  )یك  است  گرمایی  مقاومت  یك  این سنسور  مي گیرد. 
متغیر که با تغییر دمای هوا تغییر می کند( که با یك مقاومت 
ثابت در ECM به صورت سری قرار دارد. ECM ولتاژ 5 ولت 
را به سنسور دمای هوای ورودی اعمال می-کند. ECM ولتاژ 
دو سر سنسور دمای هوای ورودی را پایش کرده و آن را تبدیل 
به دما می کند. هنگامی که دمای محیط پایین باشد، مقاومت 
سنسور دمای هوای ورودی باال و هنگامی که دمای محیط باال 
باشد،  مقاومت سنسور دمای هوای ورودی پایین است. بنابراین 
هنگامی که دمای هوا پایین باشد ECM ولتاژ باال و هنگامی که 
از سنسور دمای  را  پایین  ولتاژ   ECM باشد،  باال  دمای محیط 
دمای  سنسور  از  خروجی  پیام  کند.  می  دریافت  ورودی  هوای 
هوای ورودی به موتور برای تصحیح زمان پاشش، تصحیح زمان 
کار    به  هوا(  چگالی  )تصحیح  آرام  دور  تصحیح  و  جرقه  بندی 

P0112 پایین بودن ولتاژ ورودی به سنسور 1 دمای هوای 
ورودی

موقعیت سنسور دمای هوای ورودی
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مشخصات:
]oC )oF([ 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

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي

علت احتماليشرایط بروزموارد
DTC بررسي پیام، پایین بودن ولتاژاستراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال به بدنه در مدار پیام
• سنسور دمای هوای ورودی

• -شرایط بررسي 

• دمای اندازه گیري شده > oC 128.3 مقدار حدی

• 2 ثانیهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده های
GDS  -1 را به اتصال ارسال داده ها )DLC( متصل کنید.

2-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
3-  گزاره های سنسور دمای هوای ورودی را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای سنسور دمای هوای ورودی به درستی نمایش داده شده اند؟
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄به رویه بازرسي پایه ها و اتصاالت مراجعه کنید.
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بازرسی مدار پیام
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام

1-سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور دمای منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور دمای منیفلد 

هوا و بدنه را اندازه بگیرید.   
مشخصات: تقریباً 5 ولت

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بررسي مدار پیام" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر◄وجود قطعی یا اتصال کوتاه در مدار سنسور دمای منیفلد هوا را بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت سنسور دمای هوای ورودی

1-   سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور دمای هوای ورودی را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های پیام و اتصال بدنه سنسور دمای هوای ورودی  )سمت قطعه( را اندازه  بگیرید. 
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مشخصات:
]oC )oF([ 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
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 

اندازي کنید.
4-  آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 
فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 

تعریف شده کار مي کند.

  

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مجاز است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است.. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

سالم  نمونه  یك  با  را  منیفلد  هواي  دمای  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور دمای منیفلد هوا را تعویض کرده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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شرح کد خطاي عیب یابي
در صورتی که دمای اندازه گیري شده برای مدت 2 ثانیه کمتر 
 ECM توسط P0113 از مقدار حدی کمینه باشد، کد خطای
 ECM ایجاد می گردد. )در چنین حالتی، پیام ولتاژ ورودی به

برابر با مقدار حدی بیشینه می-باشد.(   

اطالعات عمومي
سنسور دمای هواي منیفلد، دمای هوای ورودی به موتور را اندازه  
مقاومت  )یك  است  گرمایی  مقاومت  یك  این سنسور  مي گیرد. 
متغیر که با تغییر دمای هوا تغییر می کند( که با یك مقاومت 
ثابت در ECM به صورت سری قرار دارد. ECM ولتاژ 5 ولت 
را به سنسور دمای هوای ورودی اعمال می-کند. ECM ولتاژ 
دو سر سنسور دمای هوای ورودی را پایش کرده و آن را تبدیل 
به دما می کند. هنگامی که دمای محیط پایین باشد، مقاومت 
سنسور دمای هوای ورودی باال و هنگامی که دمای محیط باال 
باشد،  مقاومت سنسور دمای هوای ورودی پایین است. بنابراین 
هنگامی که دمای هوا پایین باشد ECM ولتاژ باال و هنگامی که 
از سنسور دمای  را  پایین  ولتاژ   ECM باشد،  باال  دمای محیط 
دمای  سنسور  از  خروجی  پیام  کند.  می  دریافت  ورودی  هوای 
هوای ورودی به موتور برای تصحیح زمان پاشش، تصحیح زمان 
کار    به  هوا(  چگالی  )تصحیح  آرام  دور  تصحیح  و  جرقه  بندی 

می رود.  

هوای  دمای   1 سنسور  به  ورودی  ولتاژ  بودن  باال   P0113
ورودی

موقعیت سنسور دمای هوای ورودی
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مشخصات:
]oC )oF([ 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

شرایط بروز کد خطا 

علت احتماليشرایط بروزموارد
DTC بررس پیام، باال بودن پیاماستراتژي •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال کوتاه به منبع تغذیه در 

مدار پیام
• قطع بودن مدار اتصال به بدنه

• سنسور دمای هوای ورودی

شرایط بررسي 

• کارکرد موتور در دور آرام و عدم قطع 
)cut-o�تزریق سوخت )

• زمان سپری شده پس از روشن شدن 
موتور > 18 ثانیه

• کل جرم هوای ورودی > 0.36 کیلوگرم
• افزایش دمای اندازه گیري شده پس از 

1.5 oC > روشن شدن موتور
•  دمای اندازه گیري شده < oC 43.5-مقدار حدی

• 2 ثانیهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده های
GDS -1 را به اتصال ارسال داده ها )DLC( متصل کنید.

2-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
3-  گزاره های سنسور دمای هوای ورودی را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای سنسور دمای هوای ورودی به درستی نمایش داده شده اند؟
ECM پاک  ایجاد و رفع شده و حافظه  یا تعمیر موقتاً  ECM)ها( و  یا  اتصال سنسور)ها(  اتصال ضعیف  اثر  آري◄ خطا در 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ به رویه بازرسي پایه ها و اتصاالت مراجعه کنید.
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بازرسی مدار پیام
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام

1-سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور دمای منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور دمای منیفلد 

هوا و بدنه را اندازه بگیرید.   
مشخصات: تقریباً 5 ولت

بازرسي پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  خطاها  همچنین  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- اتصاالت را جهت حصول اطمینان از وجود ُشل بودن، ضعف 
آسیب  یا  و  فساد  آلودگي،  خوردگي،  سیم،  خمیدگي  اتصال، 

دیدگي به طور کامل بررسي نمایید.
3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟

آري ◄تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بررسي مدار پیام" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بررسی اتصال کوتاه به بدنه در دسته سیم" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام را بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه نمائید.

 بررسی اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام
1-  سوئیچ را ببندید.

2-  اتصاالت ECM و سنسور دمای منیفلد هوا را جدا کنید.
3.  مقاومت بین پایه های پیام و اتصال بدنه اتصال دسته سیم به سنسور دمای منیفلد هوا را اندازه  بگیرید.

مشخصات: بی نهایت
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4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه کنید.

خیر◄ اتصال کوتاه به بدنه را در مدار پیام بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه نمائید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی در مدار اتصال به بدنه

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور دمای منیفلد هوا را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
)A( .4- ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور دمای منیفلد هوا و بدنه را  اندازه  بگیرید

)B( .5-  ولتاژ بین پایه های پیام اتصال دسته سیم به سنسور دمای منیفلد هوا و بدنه را اندازه  بگیرید
200 mV کمتر از = ”B” - ”A”  :مشخصات
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6-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر◄ وجود قطعی را  در مدار اتصال به بدنه بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه نمائید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت سنسور دمای هوای ورودی

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور دمای هوای ورودی را جدا کنید.

3-  مقاومت بین پایه های پیام و بدنه سنسور دمای هوای ورودی  )سمت قطعه( را اندازه  بگیرید.
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مشخصات:

]oC )oF([ 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
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صحه گذاري تعمیر خودرو
پس از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 

اندازي کنید.
4-  آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄ به رویه رفع عیب کاربردي مراجعه کنید. 
فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.

  

4-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مجاز است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. همچنین خطاها ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

خیر◄ سنسور دمای منیفلد هوا را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  هوا  منیفلد  دمای  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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دمای مایع خنك کاری موتور دریافت می کند. از پیام سنسور 
دمای مایع خنك کاری موتور به منظور کنترل تزریق سوخت، 
فن خنك  کنترل  و  آرام  دور  کنترل  جرقه،  بندی  زمان  کنترل 

کاری استفاده می گردد.   

شرح کد خطاي عیب یابي
در صورت عدم تغییر پیام سنسور دمای مایع خنك کاری موتور 
در هنگام رانندگی، کد خطای P0116 توسط ECM ایجاد می 

گردد.   

اطالعات عمومي
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور )ECT( دمای مایع خنك 
مایع خنك  دمای  کند. سنسور  می  اندازه گیري  را  موتور  کاری 
کاری موتور در نزدیکی محفظه ترموستات در سر سیلندر قرار 
دارد. سنسور دمای مایع خنك-کاری موتور یك مقاومت گرمایی 
با تغییر دمای مایع خنك کاری تغییر  )یك مقاومت متغیر که 
واحد کنترل  ثابت در درون  مقاومت  با یك  می کند( است که 
موتور به صورت سری قرار گرفته است. ECM ولتاژ 5 ولت را به 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور اعمال می کند. ولتاژ دو سر 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور توسط ECM پایش شده 
و تبدیل به دما می شود. هنگامی که موتور سرد باشد، مقاومت 
باال و هنگامی که موتور  سنسور دمای مایع خنك کاری موتور 
گرم باشد مقاومت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور پایین 
است. بنابراین هنگامی که موتور سرد باشد، ECM ولتاژ باال و 
از سنسور  را  پایین  ولتاژ   ECM باشد،  گرم  موتور  که  هنگامی 

P0116 بازه / عملکرد مدار دمای مایع خنك کاری موتور
موقعیت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور
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مشخصات:

]oC )oF([ 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

شرایط بروز کد خطا 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسي منطقياستراتژي •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال کوتاه به منبع تغذیه در 

مدار پیام
• قطع بودن مدار اتصال به بدنه

• سنسور دمای هوای ورودی

• شرایط رانندگي در حالت سرد موتور ≤ 2 بار شرایط بررسي 
، یا رانندگي در شرایط گرم موتور ≤ 2 بار

• تغییر پیام دماي مایع خنك کاري موتور مقدار حدی
0.8 ~ 3.0 oC > )بیشینه - کمینه(

• -زمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده هاي
GDS-1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2-موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3-گزاره هاي  "ECTS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای "ECTS" به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بررسي ولتاژ
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه 

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور دماي مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور مایع خنك 

کاري موتور و بدنه را اندازه بگیرید.
5-  ولتاژ بین پایه بدنه اتصال دسته سیم به سنسور دماي مایع 

خنك کاري موتور و بدنه را اندازه  بگیرید.   
مشخصات: پایه پیام تقریباً 5 ولت

پایه اتصال بدنه تقریباً صفر ولت
              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بررسي ولتاژ" مراجعه کنید.
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6-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسي قطعه
 بررسی اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 

1-   سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور دمای مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های پیام و بدنه سنسور دمای مایع خنك¬کاري موتور )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.
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مشخصات:

]oC )oF([ 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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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble" حالت  و  کرده  وصل  را   GDS  -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ سنسور دمای مایع خنك کاري موتور را با یك نمونه 
در صورت  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده  جایگزین  سالم 
را  برطرف شدن مشکل، سنسور دمای مایع خنك کاري موتور 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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دمای مایع خنك کاری موتور دریافت می کند. از پیام سنسور 
دمای مایع خنك کاری موتور به منظور کنترل تزریق سوخت، 
فن خنك  کنترل  و  آرام  دور  کنترل  جرقه،  بندی  زمان  کنترل 

کاری استفاده می گردد.   

شرح کد خطاي عیب یابي
حدی  مقدار  از  بیشتر  شده  اندازه گیري  دمای  که  صورتی  در 
بیشینه باشد، کد خطای P0117 توسط ECM ایجاد می گردد. 
با مقدار حدی کمینه  )در چنین حالتی پیام ولتاژ ورودی برابر 

می باشد.(
شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 

اطالعات عمومي
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور )ECT( دمای مایع خنك 
مایع خنك  دمای  کند. سنسور  می  اندازه گیري  را  موتور  کاری 
کاری موتور در نزدیکی محفظه ترموستات در سر سیلندر قرار 
دارد. سنسور دمای مایع خنك-کاری موتور یك مقاومت گرمایی 
با تغییر دمای مایع خنك کاری تغییر  )یك مقاومت متغیر که 
واحد کنترل  ثابت در درون  مقاومت  با یك  می کند( است که 
موتور به صورت سری قرار گرفته است. ECM ولتاژ 5 ولت را به 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور اعمال می کند. ولتاژ دو سر 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور توسط ECM پایش شده 
و تبدیل به دما می شود. هنگامی که موتور سرد باشد، مقاومت 
باال و هنگامی که موتور  سنسور دمای مایع خنك کاری موتور 
گرم باشد مقاومت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور پایین 
است. بنابراین هنگامی که موتور سرد باشد، ECM ولتاژ باال و 
از سنسور  را  پایین  ولتاژ   ECM باشد،  گرم  موتور  که  هنگامی 

خنك  مایع  دمای  مدار  ورودی  ولتاژ  بودن  پایین   P0117
کاری موتور 

موقعیت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور
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مشخصات:

]oC )oF([ دما]Ωk[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

شرایط بروز کد خطا عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، پایین بودن پیام استراتژي •
• اتصال نامناسب

• اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 
• سنسور دمای مایع خنك¬کاري موتور

• -شرایط بررسي 

• دمای اندازه گیري شده > oC 138.8 مقدار حدی

• -زمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره هاي  "ECTS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای "ECTS" به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بررسي مدار پیام 
 بررسی اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور دماي مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور مایع خنك 

کاري موتور و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: پایه پیام تقریباً 5 ولت

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بررسي ولتاژ" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه را در مدار پیام بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه نمائید.

بازرسي قطعه
 بررسی اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور دمای مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های پیام و بدنه سنسور دمای مایع خنك¬کاري موتور )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.
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مشخصات:

]oC )oF([ 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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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4-آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ سنسور دمای مایع خنك کاري موتور را با یك نمونه 
در صورت  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده  جایگزین  سالم 
را  برطرف شدن مشکل، سنسور دمای مایع خنك کاري موتور 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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دمای مایع خنك کاری موتور دریافت می کند. از پیام سنسور 
دمای مایع خنك کاری موتور به منظور کنترل تزریق سوخت، 
فن خنك  کنترل  و  آرام  دور  کنترل  جرقه،  بندی  زمان  کنترل 

کاری استفاده می گردد.   

شرح کد خطاي عیب یابي
در صورتی که دمای اندازه گیري شده کمتر از مقدار حدی کمینه 
)در  گردد.  می  ایجاد   ECM توسط   P0118 کد خطای باشد، 
چنین حالتی پیام ولتاژ ورودی برابر با مقدار حدی بیشینه می 

باشد.(

اطالعات عمومي
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور )ECT( دمای مایع خنك 
مایع خنك  دمای  کند. سنسور  می  اندازه گیري  را  موتور  کاری 
کاری موتور در نزدیکی محفظه ترموستات در سر سیلندر قرار 
دارد. سنسور دمای مایع خنك-کاری موتور یك مقاومت گرمایی 
با تغییر دمای مایع خنك کاری تغییر  )یك مقاومت متغیر که 
واحد کنترل  ثابت در درون  مقاومت  با یك  می کند( است که 
موتور به صورت سری قرار گرفته است. ECM ولتاژ 5 ولت را به 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور اعمال می کند. ولتاژ دو سر 
سنسور دمای مایع خنك کاری موتور توسط ECM پایش شده 
و تبدیل به دما می شود. هنگامی که موتور سرد باشد، مقاومت 
باال و هنگامی که موتور  سنسور دمای مایع خنك کاری موتور 
گرم باشد مقاومت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور پایین 
است. بنابراین هنگامی که موتور سرد باشد، ECM ولتاژ باال و 
از سنسور  را  پایین  ولتاژ   ECM باشد،  گرم  موتور  که  هنگامی 

P0118 باال بودن ولتاژ ورودی مدار دمای مایع خنك کاری 
موتور 

موقعیت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور
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مشخصات:

]oC )oF([ 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

شرایط بروز کد خطا عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، باال بودن پیام استراتژي •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 

• سنسور دمای مایع خنك کاري موتور

• افزایش دمای اندازه گیري شده پس از روشن شرایط بررسي 
 2.3 oC >شدن موتور

• دمای اندازه گیري شده < oC 38.3-  مقدار حدی

• -زمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  "ECTS" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای "ECTS" به درستی نمایش داده شده اند؟
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بررسي مدار پیام 
 بررسی اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور دماي مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور مایع خنك 

کاري موتور و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: پایه پیام تقریباً 5 ولت

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄  تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بررسي ولتاژ" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه کنید.

خیر ◄ وجود قطعی در مدار پیام را بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 
نمائید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی در مدار اتصال به بدنه

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور دمای هواي منیفلد را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
)A( .4- ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور دمای مایع خنك¬کاری موتور و بدنه را اندازه بگیرید

)B( .5- ولتاژ بین پایه های پیام و بدنه اتصال دسته سیم به سنسور دمای مایع خنك¬کاری موتور و بدنه را اندازه بگیرید
200 mV کمتر از = ”B” - ”A”  :مشخصات
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6-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر◄ وجود قطعی در مدار اتصال به بدنه را بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه نمائید.

بازرسي قطعه
 بررسی مقاومت سنسور دمای مایع خنك کاری موتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور دمای مایع خنك کاري موتور را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه های پیام و اتصال بدنه سنسور دمای مایع خنك کاري موتور )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.
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مشخصات:

]oC )oF([ 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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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4-آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  ◄سیستم  خیر 
تعریف شده کار مي کند.

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
نمونه  با یك  را  مایع خنك کاري موتور  ◄سنسور دمای  خیر 
در صورت  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده  جایگزین  سالم 
را  برطرف شدن مشکل، سنسور دمای مایع خنك کاري موتور 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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نیمه بار موتور، شتاب گیری/ترمزگیری و باز بودن کامل دریچه 
پیام سنسور موقعیت دریچه گاز تشخیص می  اساس  بر  را  گاز 
دهد. همچنین، ECM با استفاده از پیام سنسور دبی جرمی هوا 
یا فشار مطلق منیفلد هوا در کنار پیام سنسور موقعیت دریچه 
گاز، مدت زمان پاشش سوخت و زمان بندی جرقه را تنظیم می 

کند. 
شرح کد خطاي عیب یابي

در صورتی که پیام زاویه دریچه گاز در مدت 0.5 ثانیه بیش از 
ایجاد می   ECM توسط   P0121 کند، کد خطای تغییر   %30

گردد.

اطالعات عمومي
سنسور موقعیت دریچه گار بر روی دریچه گاز نصب شده و میزان 
باز بودن دریچه گاز را تشخیص می دهد. سنسور موقعیت دریچه 
گاز یك مقاومت متغیر )پتانسیومتر( است که مشخصه آن تغییر 
هنگام  در  باشد.  می  گاز  دریچه  زاویه  تغییر  اساس  بر  مقاومت 
ولتاژ  بین  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  مقاومت  گیری،  شتاب 
مرجع 5 ولت و پایه پیام کاهش یافته و ولتاژ خروجی افزایش 
می یابد. در هنگام شتاب منفی، مقاومت سنسور زاویه دریچه گاز 
افزایش یافته و ولتاژ خروجی سنسور موقعیت دریچه گاز کاهش 
موقعیت  سنسور  برای  را  ولت   5 مرجع  ولتاژ   ECM یابد.  می 
دریچه گاز تامین کرده و ولتاژ خروجی سنسور به صورت خطی 
ولتاژ خروجی سنسور  افزایش می-یابد.  گاز  دریچه  باز شدن  با 
موقعیت دریچه گاز بین 0.2 تا 0.8 ولت در حالت بسته و 4.3 
باز تغییر می کند. ECM، شرایط  تا 4.8 ولت در حالت کاماًل 
عملکردی متفاوت مانند دور آرام )بسته بودن دریچه گاز(، حالت 

موقعیت   "A" سنسور/سوئیچ  مدار  بازه/عملکرد   P0121
پدال/دریچه گاز

موقعیت سنسور موقعیت دریچه گاز
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 2.4 ~ 1.6مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسي منطقي )اختالل در عملکرد(استراتژی •

• اتصال نامناسب
• سنسور موقعیت دریچه گاز

• شمارنده تغییر رفتار پیام ≥ 3 بارشرایط بررسي

• تغییرات زاویه دریچه گاز > 30%مقدار حدي
• 0.5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

افزایش پیام سنسور موقعیت دریچه گاز را در هنگام فشار دادن پدال گاز بررسی کنید. با فشار دادن پدال گاز، ولتاژ خروجی 
سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش و با رها کردن پدال گاز، کاهش می یابد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  "TPS " را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای مورد نظر به درستی نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز   

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه های پیام،  بدنه و تغذیه اتصال دسته سیم به 

سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: پایه پیام: تقریباً 5 ولت

 پایه اتصال به بدنه: تقریباً صفر ولت
 پایه تغذیه: تقریباً 5 ولت

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

گاز"  دریچه  موقعیت  سنسور  مدار  "بازرسی  رویه  به  خیر◄ 
مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄وجود قطعی یا اتصال کوتاه را در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی سنسور موقعیت دریچه گاز

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  رابط GDS را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز متصل کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3-  موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4-  پیام موجي شکل سنسور موقعیت دریچه گاز را با استفاده از GDS اندازه بگیرید.
مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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GDS -1 را وصل کرده و حالت 
")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 

تعریف شده کار مي کند. 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
تعمیر  نیاز،  کنید. در صورت  بررسی  کامل  به صورت  قطعات  و 
مراجعه  خودرو"  تعمیر  "صحه گذاري  رویه  به  و  داده  انجام  را 

کنید. 
سالم  نمونه  یك  با  را  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور فشار منیفلد هوا را تعویض کرده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
صحه گذاري تعمیر خودرو

بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 
گردد.
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نیمه بار موتور، شتاب گیری/ترمزگیری و باز بودن کامل دریچه 
پیام سنسور موقعیت دریچه گاز تشخیص می  اساس  بر  را  گاز 
دهد. همچنین، ECM با استفاده از پیام سنسور دبی جرمی هوا 
یا فشار مطلق منیفلد هوا در کنار پیام سنسور موقعیت دریچه 
گاز، مدت زمان پاشش سوخت و زمان بندی جرقه را تنظیم می 

کند. 
شرح کد خطاي عیب یابي

در صورتی که در شرایط رانندگی عادی، ولتاژ ورودی به سنسور 
حدی  مقدار  از  کمتر  ثانیه   0.5 مدت  در  گاز  دریچه  موقعیت 
کمینه باشد، کد خطای P0122 توسط ECM ایجاد می¬گردد.

 

اطالعات عمومي
سنسور موقعیت دریچه گار بر روی دریچه گاز نصب شده و میزان 
باز بودن دریچه گاز را تشخیص می دهد. سنسور موقعیت دریچه 
گاز یك مقاومت متغیر )پتانسیومتر( است که مشخصه آن تغییر 
هنگام  در  باشد.  می  گاز  دریچه  زاویه  تغییر  اساس  بر  مقاومت 
ولتاژ  بین  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  مقاومت  گیری،  شتاب 
مرجع 5 ولت و پایه پیام کاهش یافته و ولتاژ خروجی افزایش 
می یابد. در هنگام شتاب منفی، مقاومت سنسور زاویه دریچه گاز 
افزایش یافته و ولتاژ خروجی سنسور موقعیت دریچه گاز کاهش 
موقعیت  سنسور  برای  را  ولت   5 مرجع  ولتاژ   ECM یابد.  می 
دریچه گاز تامین کرده و ولتاژ خروجی سنسور به صورت خطی 
ولتاژ خروجی سنسور  افزایش می-یابد.  گاز  دریچه  باز شدن  با 
موقعیت دریچه گاز بین 0.2 تا 0.8 ولت در حالت بسته و 4.3 
باز تغییر می کند. ECM، شرایط  تا 4.8 ولت در حالت کاماًل 
عملکردی متفاوت مانند دور آرام )بسته بودن دریچه گاز(، حالت 

 1 سنسور  پیام  مدار  ورودی  ولتاژ  بودن  پایین   P0122
موقعیت دریچه گاز

موقعیت سنسور موقعیت دریچه گاز
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 2.4 ~ 1.6مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، پایین بودن ولتاژاستراتژی •
• اتصال نامناسب

• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 
• سنسور موقعیت دریچه گاز

• دور موتور >  rpm 440 شرایط بررسي

• پیام محاسبه شده از ولتاژ سنسور < 3.1%مقدار حدي
• 0.5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

افزایش پیام سنسور موقعیت دریچه گاز را در هنگام فشار دادن پدال گاز بررسی کنید. با فشار دادن پدال گاز، ولتاژ خروجی 
سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش و با رها کردن پدال گاز، کاهش می یابد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  "TPS " را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای مورد نظر به درستی نمایش داده شده اند؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.



230

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسی مدار تغذیه
  بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت  پایه تغذیه  4-  ولتاژ بین 

دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 5 ولت

                

              

         

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄به رویه "بازرسی مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه نمائید. 

خیر◄وجود قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه را در مدار تغذیه بررسی کنید.   تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار پیام 
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام 

1-  سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید. 

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. 
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.

مشخصات: تقریباً 5 ولت
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه بازرسی قطعه مراجعه نمائید. 

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه را در مدار پیام تعمیر کرده و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی سنسور موقعیت دریچه گاز

1-  سوئیچ را ببندید.
2- رابط GDS را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز متصل کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3- موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4- پیام موجي شکل سنسور موقعیت دریچه گاز را با استفاده از GDS اندازه بگیرید.
مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید.
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 

تعریف شده کار مي کند. 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور فشار منیفلد هوا را تعویض کرده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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نیمه بار موتور، شتاب گیری/ترمزگیری و باز بودن کامل دریچه 
پیام سنسور موقعیت دریچه گاز تشخیص می  اساس  بر  را  گاز 
دهد. همچنین، ECM با استفاده از پیام سنسور دبی جرمی هوا 
یا فشار مطلق منیفلد هوا در کنار پیام سنسور موقعیت دریچه 
گاز، مدت زمان پاشش سوخت و زمان بندی جرقه را تنظیم می 

کند. 
شرح کد خطاي عیب یابي

در صورتی که در شرایط رانندگی عادی، ولتاژ ورودی به سنسور 
حدی  مقدار  از  بیشتر  ثانیه   0.5 مدت  در  گاز  دریچه  موقعیت 
بیشینه باشد، کد خطای P0123 توسط ECM ایجاد می گردد.

اطالعات عمومي
سنسور موقعیت دریچه گار بر روی دریچه گاز نصب شده و میزان 
باز بودن دریچه گاز را تشخیص می دهد. سنسور موقعیت دریچه 
گاز یك مقاومت متغیر )پتانسیومتر( است که مشخصه آن تغییر 
هنگام  در  باشد.  می  گاز  دریچه  زاویه  تغییر  اساس  بر  مقاومت 
ولتاژ  بین  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  مقاومت  گیری،  شتاب 
مرجع 5 ولت و پایه پیام کاهش یافته و ولتاژ خروجی افزایش 
می یابد. در هنگام شتاب منفی، مقاومت سنسور زاویه دریچه گاز 
افزایش یافته و ولتاژ خروجی سنسور موقعیت دریچه گاز کاهش 
موقعیت  سنسور  برای  را  ولت   5 مرجع  ولتاژ   ECM یابد.  می 
دریچه گاز تامین کرده و ولتاژ خروجی سنسور به صورت خطی 
ولتاژ خروجی سنسور  افزایش می-یابد.  گاز  دریچه  باز شدن  با 
موقعیت دریچه گاز بین 0.2 تا 0.8 ولت در حالت بسته و 4.3 
باز تغییر می کند. ECM، شرایط  تا 4.8 ولت در حالت کاماًل 
عملکردی متفاوت مانند دور آرام )بسته بودن دریچه گاز(، حالت 

P0123 باال بودن ولتاژ ورودی مدار پیام سنسور 1 موقعیت 
دریچه گاز

موقعیت سنسور موقعیت دریچه گاز
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 2.4 ~ 1.6مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، پایین بودن ولتاژاستراتژی •
• اتصال نامناسب

• قطعی یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام 
• سنسور موقعیت دریچه گاز

• دور موتور >  rpm 440 شرایط بررسي

• پیام محاسبه شده از ولتاژ سنسور > 95.7%مقدار حدي
• 0.5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

افزایش پیام سنسور موقعیت دریچه گاز را در هنگام فشار دادن پدال گاز بررسی کنید. با فشار دادن پدال گاز، ولتاژ خروجی 
سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش و با رها کردن پدال گاز، کاهش می یابد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  "TPS " را در GDS پایش کنید.



239

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا پارامترهای مورد نظر به درستی نمایش داده شده اند؟
آري◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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بازرسی مدار تغذیه
  بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت  پایه تغذیه  4-  ولتاژ بین 

دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 5 ولت

                

              

         

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

گاز"  دریچه  موقعیت  سنسور  مدار  "بازرسی  رویه  خیر◄به 
مراجعه کنید.
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5 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه نمائید. 

رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  تعمیر  کنید.    بررسی  تغذیه  مدار  در  را  بدنه  به  کوتاه  اتصال  یا  قطعی  وجود  خیر◄ 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام 

1-   سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید. 

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. 
)A( .4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید

)B( .5- ولتاژ بین پایه های تغذیه و بدنه اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید
200 mV کمتر از = ”B” - ”A”  :مشخصات
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6 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه نمائید. 

خیر◄ وجود قطعی در مدار اتصال به بدنه را بررسی نمائید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" 
مراجعه کنید.

بازرسی مدار پیام 
 بررسی وجود قطعی در مدار پیام 

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید. 

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. 
4-  ولتاژ بین پایه پیام اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.

مشخصات: تقریباً 5 ولت
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بررسی اتصال کوتاه در مدار پیام" مراجعه نمائید. 

خیر◄ وجود قطعی را در مدار پیام بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 
کنید.

بررسی وجود اتصال کوتاه در مدار پیام 
1- سوئیچ را ببندید.

2- اتصاالت سنسور موقعیت دریچه گاز و ECM را جدا کنید. 
3- مقاومت بین پایه های تغذیه و پیام اتصال دسته سیم به سنسور موقعیت دریچه گاز را اندازه بگیرید.

مشخصات: بی نهایت
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4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ وجود اتصال کوتاه به باتری را در مدار پیام تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی سنسور موقعیت دریچه گاز

1-  سوئیچ را ببندید.
2- رابط GDS را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز متصل کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3-  موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4- پیام موجي شکل سنسور موقعیت دریچه گاز را با استفاده از GDS اندازه بگیرید.
مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 
اندازي کنید.

4-  آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند. 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور فشار منیفلد هوا را تعویض کرده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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نیمه بار موتور، شتاب گیری/ترمزگیری و باز بودن کامل دریچه 
پیام سنسور موقعیت دریچه گاز تشخیص می  اساس  بر  را  گاز 
دهد. همچنین، ECM با استفاده از پیام سنسور دبی جرمی هوا 
یا فشار مطلق منیفلد هوا در کنار پیام سنسور موقعیت دریچه 
گاز، مدت زمان پاشش سوخت و زمان بندی جرقه را تنظیم می 

کند.  
شرح کد خطاي عیب یابي

و  شده  سازی  مدل  نسبی  بار  بین  اختالف  که  صورتی  در 
اندازه گیري شده از مقدار حدی وابسته به موقعیت دریچه گاز در 
شرایط عملکردی ممکن تجاوز کند، کد خطای P0124 توسط 

ECM ایجاد می گردد.

اطالعات عمومي
سنسور موقعیت دریچه گار بر روی دریچه گاز نصب شده و میزان 
باز بودن دریچه گاز را تشخیص می دهد. سنسور موقعیت دریچه 
گاز یك مقاومت متغیر )پتانسیومتر( است که مشخصه آن تغییر 
هنگام  در  باشد.  می  گاز  دریچه  زاویه  تغییر  اساس  بر  مقاومت 
ولتاژ  بین  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور  مقاومت  گیری،  شتاب 
مرجع 5 ولت و پایه پیام کاهش یافته و ولتاژ خروجی افزایش 
می یابد. در هنگام شتاب منفی، مقاومت سنسور زاویه دریچه گاز 
افزایش یافته و ولتاژ خروجی سنسور موقعیت دریچه گاز کاهش 
موقعیت  سنسور  برای  را  ولت   5 مرجع  ولتاژ   ECM یابد.  می 
دریچه گاز تامین کرده و ولتاژ خروجی سنسور به صورت خطی 
ولتاژ خروجی سنسور  افزایش می-یابد.  گاز  دریچه  باز شدن  با 
موقعیت دریچه گاز بین 0.2 تا 0.8 ولت در حالت بسته و 4.3 
باز تغییر می کند. ECM، شرایط  تا 4.8 ولت در حالت کاماًل 
عملکردی متفاوت مانند دور آرام )بسته بودن دریچه گاز(، حالت 

موقعیت    "A" سنسور/سوئیچ  متناوب  عملکرد   P0124
دریچه گاز/پدال گاز

موقعیت سنسور موقعیت دریچه گاز
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 2.4 ~ 1.6مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسي منطقياستراتژی •

• اتصال نامناسب
• سنسور موقعیت دریچه گاز

• دور موتور >  rpm 500 شرایط بررسي
75 oC < دمای مایع خنك کاری موتور •

•  نبود خرابی در سنسور سرعت خودرو
• اختالف بین بار نسبی مدل سازی شده و مقدار حدي

اندازه گیري شده > مقدار حدی بر اساس تابعی 
از موقعیت دریچه گاز

• 0.25 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• فقط کد خطای عیب یابیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

افزایش پیام سنسور موقعیت دریچه گاز را در هنگام فشار دادن پدال گاز بررسی کنید. با فشار دادن پدال گاز، ولتاژ خروجی 
سنسور موقعیت دریچه گاز افزایش و با رها کردن پدال گاز، کاهش می یابد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  کابل ارتباط داده ها )DLC( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي "TPS " را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامترهای مورد نظر به درستی نمایش داده شده اند؟
آري◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.



252

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز   

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور موقعیت دریچه گاز را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه های پیام، بدنه و تغذیه اتصال دسته سیم به 

سنسور موقعیت دریچه گاز و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: پایه پیام: تقریباً 5 ولت

پایه اتصال به بدنه: تقریباً صفر ولت
پایه تغذیه: تقریباً 5 ولت

              

         

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ه رویه "بازرسی مدار سنسور موقعیت دریچه گاز" مراجعه 
کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ وجود قطعی یا اتصال کوتاه را در مدار سنسور موقعیت دریچه گاز بررسی کنید. تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی سنسور موقعیت دریچه گاز

1-   سوئیچ را ببندید.
2-  رابط GDS را به پایه پیام سنسور موقعیت دریچه گاز متصل کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3-   موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4-  پیام موجي شکل سنسور موقعیت دریچه گاز را با استفاده از GDS اندازه بگیرید.
مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2-  با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4-  آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 
تعریف شده کار مي کند. 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را  گاز  دریچه  موقعیت  سنسور   ◄ خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور موقعیت دریچه گاز را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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یا  افزایش  از پیام سنسور اکسیژن  با استفاده  پاشش سوخت را 
کاهش می دهد که این فرایند کنترل تزریق سوخت مدار بسته 

نام دارد.        

شرح کد خطاي عیب یابي
در صورت تشخیص ECM مبنی بر رسیدن پیام خروجی سنسور 
اکسیژن به مقادیر حدی در شرایط عملکرد ممکن برای وقوع کد 
)این  ایجاد می گردد.   ECM خطا، کد خطای P0130 توسط 
خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور 
بررسی  را  گرمکن  مدار  ابتدا  بنابراین  باشد،  داده  رخ  اکسیژن 

کنید.(
 

اطالعات عمومي
سنسورهای اکسیژن در باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستی 
غلظت  میزان  و  اند  شده  نصب  شده(  گرم  کاتالیستی  )مبدل 
اکسیژن را در گازهای اگزوز اندازه گیري می کنند. پیام سنسور 
اکسیژن جلویی به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت )کنترل 
سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن عقبی به منظور پایش 
به  اکسیژن جلویی  کاتالیستی و سنسور  عملکرد مناسب مبدل 
ولت  تا 1  بین صفر  پیام ی  اکسیژن گرم  رود. سنسور  کار می 
باشد،  رقیق  سوخت  به  هوا  نسبت  که  هنگامی  کند.  می  تولید 
غلظت اکسیژن در گازهای اگزوز افزایش یافته و سنسور اکسیژن 
تا  بین صفر  )تقریباً  پایینی خواهد داشت  ولتاژ خروجی  جلویی 
0.1 ولت(. هنگامی که نسبت هوا به سوخت غنی باشد، غلظت 
اکسیژن در گازهای اگزوز کاهش یافته و سنسور اکسیژن جلویی 
 ECM تا 1 ولت(.  بین 0.8  )تقریباً  باالیی خواهد داشت  ولتاژ 
زمان  مدت  و  کرده  پایش  مداوم  صورت  به  را  اکسیژن  سنسور 

P0130 مدار سنسور اکسیژن باالدست)ردیف1/سنسور1(
موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي

علت احتماليشرایط بروزموارد
DTC بررسي منطقياستراتژی •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال کوتاه به 
باتری/ بدنه در مدار پیام 

• سنسور اکسیژن باالدست

شرایط بررسي

• گذر از نقطه شبنم 
• الندا هدف = 1

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
  600 ~ 800 oC : )دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده •
• نبود خطای سنسور اکسیژن جلویی یا عملکرد مناسب 

سنسور اکسیژن عقبی

حالت 1
• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست > 0.5 ولتشرایط بررسي
• ولتاژ سنسور اکسیژن باالدست : V 0.4 ~ 0.06 مقدار حدي

• 25 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 2
• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست < 0.1 ولتشرایط بررسي
• ولتاژ سنسور اکسیژن باالدست : V 1.08 ~ 0.6 مقدار حدي

• 10 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 3
• زمان پس از گذر از نقطه شبنم > 10 ثانیهشرایط بررسي

• شمارنده |2V<Δusvk  در مدت 0.04 ثانیه پس از مقدار حدي
خاموش شدن گرمکن سنسور اکسیژن | ≥ 5 بار

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* Δusvk : مجموع مقادیر تغییرات پیام سنسور اکسیژن باالدست

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

در صورت رها کردن ناگهانی پدال گاز در دور موتور حدود rpm 4000 ، تزریق سوخت برای مدت کوتاهی قطع شده و 
اطالعات مرتبط با بررسی سنسور اکسیژن در دستگاه Hi-Scan )Pro( مقدار mV 200 یا کمتر را نشان می دهد. در صورت 
 mV فشردن ناگهانی پدال گاز، ولتاژ به مقدار 0.6 تا 1.0 ولت می رسد. در صورت برگشت موتور به دور آرام، ولتاژ بین مقادیر
200 یا کمتر و 0.6 تا 1.0 ولت نوسان می کند. در چنین حالتی می-توان از سالم بودن سنسور اکسیژن اطمینان حاصل نمود. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی نمایش داده شده است؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

  توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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 بازرسی مدار پیام 
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام  

1- سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اکسیژن  به سنسور  اتصال دسته سیم  پیام  پایه   بین  ولتاژ    -4

باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه کنید.
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5 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ قطعی یا اتصال کوتاه تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی وجود قطعی در مدار اتصال به بدنه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3-  مقاومت بین پایه زمین سنسور اکسیژن باالدست روي دسته سیم و بدنه را اندازه بگیرید. 
1 Ω مشخصات: کمتر از
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شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی عملکرد سنسور اکسیژن باالدست
1-  سوئیچ را ببندید.

2- رابط GDS را به پایه پیام سنسور اکسیژن باالدست متصل 
کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3-  موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4-  پیام موجي شکل سنسور اکسیژن باالدست را با استفاده از 
GDS اندازه بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
 

1-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

"صحه گذاري  رویه  به  و  تعمیر کرده  را  خیر◄ قطعی در مدار 

 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

توسط  باالدست  اکسیژن  سنسور  دیدگی  آسیب  یا  آلودگی   -3
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
باالدست"  اکسیژن  سنسور  عملکرد  "بررسی  رویه  به  آري◄ 

مطابق با روش زیر مراجعه نمائید.
خیر◄سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
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GDS  -1 را وصل کرده و حالت 
")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 
تعریف شده کار مي کند. 

 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
تعمیر  نیاز،  کنید. در صورت  بررسی  کامل  به صورت  قطعات  و 
مراجعه  خودرو"  تعمیر  "صحه گذاري  رویه  به  و  داده  انجام  را 

کنید.
خیر ◄سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
صحه گذاري تعمیر خودرو

بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 
گردد.
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یا  افزایش  از پیام سنسور اکسیژن  با استفاده  پاشش سوخت را 
کاهش می-دهد که این فرایند کنترل تزریق سوخت مدار بسته 

نام دارد.  
      

شرح کد خطاي عیب یابي
در صورتی که ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن باالدست در شرایط 
عملکرد ممکن برای وقوع کد خطا، کمتر از 0.06 ولت باشد، کد 
خطای P0131 توسط ECM ایجاد می گردد. )این خطا ممکن 
است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور اکسیژن رخ 

داده باشد، بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
سنسورهای اکسیژن در باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستی 
غلظت  میزان  و  اند  شده  نصب  شده(  گرم  کاتالیستی  )مبدل 
اکسیژن را در گازهای اگزوز اندازه گیري می کنند. پیام سنسور 
اکسیژن جلویی به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت )کنترل 
سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن عقبی به منظور پایش 
به  اکسیژن جلویی  کاتالیستی و سنسور  عملکرد مناسب مبدل 
ولت  تا 1  بین صفر  پیام ی  اکسیژن گرم  رود. سنسور  کار می 
باشد،  رقیق  سوخت  به  هوا  نسبت  که  هنگامی  کند.  می  تولید 
غلظت اکسیژن در گازهای اگزوز افزایش یافته و سنسور اکسیژن 
تا  بین صفر  )تقریباً  پایینی خواهد داشت  ولتاژ خروجی  جلویی 
0.1 ولت(. هنگامی که نسبت هوا به سوخت غنی باشد، غلظت 
اکسیژن در گازهای اگزوز کاهش یافته و سنسور اکسیژن جلویی 
 ECM تا 1 ولت(.  بین 0.8  )تقریباً  باالیی خواهد داشت  ولتاژ 
زمان  مدت  و  کرده  پایش  مداوم  صورت  به  را  اکسیژن  سنسور 

اکسیژن  سنسور  مدار  ولتاژ  بودن  پایین   P0131
باالدست)ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، پایین بودن ولتاژاستراتژی  •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

پیام
• سنسور اکسیژن باالدست

شرایط بررسي

• گذر از نقطه شبنم 
• الندا هدف = 1

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
  600 ~ 800 oC : )دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده •
• نبود خطای سنسور اکسیژن جلویی یا عملکرد مناسب 

سنسور اکسیژن عقبی

حالت 1
• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست > 0.5 ولتشرایط بررسي

• 25 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 2
• سرد بودن سنسور اکسیژنشرایط بررسي

• 0.1 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• ولتاژ سنسور < 0.06 ولتمقدار حدی
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

در صورت رها کردن ناگهانی پدال گاز در دور موتور حدود rpm 4000 ، تزریق سوخت برای مدت کوتاهی قطع شده و اطالعات 
مرتبط با بررسی سنسور اکسیژن در دستگاه ) Hi-Scan )Pro مقدار mV 200 یا کمتر را نشان می دهد. در صورت فشردن 
ناگهانی پدال گاز، ولتاژ به مقدار 0.6 تا 1.0 ولت می رسد. در صورت برگشت موتور به دور آرام، ولتاژ بین مقادیر mV 200 یا کمتر 

و 0.6 تا 1.0 ولت نوسان می کند. در چنین حالتی می-توان از سالم بودن سنسور اکسیژن اطمینان حاصل نمود. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی نمایش داده شده است؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن را 

بررسی کنید.
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بازرسی مدار پیام
بررسی اتصال کوتاه در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اکسیژن  به سنسور  اتصال دسته سیم  پیام  پایه   بین  ولتاژ    -4

باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1-  خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسی مدار پیام" مراجعه کنید.
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 بررسی عملکرد سنسور اکسیژن باالدست
1- سوئیچ را ببندید.

2-  رابط GDS را به پایه پیام سنسور اکسیژن باالدست متصل 
کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3- موتور را تا دمای کاري گرم کنید. 

4-  پیام موجي شکل سنسور اکسیژن باالدست را با استفاده از 
GDS اندازه بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
 

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1-  سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

توسط  باالدست  اکسیژن  سنسور  دیدگی  آسیب  یا  آلودگی   -3
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
باالدست"  اکسیژن  سنسور  عملکرد  "بررسی  رویه  به   ◄ آري 

مطابق با روش زیر مراجعه نمائید.

خیر◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام را تعمیر کرده و به رویه 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند. 

 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.



277

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

افزایش یا کاهش  از پیام سنسور اکسیژن  با استفاده  سوخت را 
می-دهد که این فرایند کنترل تزریق سوخت مدار بسته نام دارد.   

شرح کد خطاي عیب یابي
در صورتی که ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن باالدست در شرایط 
عملکرد ممکن برای وقوع کد خطا، بیشتر از 1.08 ولت باشد، کد 
خطای P0132 توسط ECM ایجاد می گردد. )این خطا ممکن 
است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور اکسیژن رخ 

داده باشد، بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
سنسورهای اکسیژن در باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستی 
غلظت  میزان  و  اند  شده  نصب  شده(  گرم  کاتالیستی  )مبدل 
اکسیژن را در گازهای اگزوز اندازه گیري می کنند. پیام سنسور 
اکسیژن جلویی به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت )کنترل 
سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن عقبی به منظور پایش 
به  اکسیژن جلویی  کاتالیستی و سنسور  عملکرد مناسب مبدل 
کار می رود. سنسور اکسیژن گرم پیامي بین صفر تا 1 ولت تولید 
باشد، غلظت  می کند. هنگامی که نسبت هوا به سوخت رقیق 
اکسیژن در گازهای اگزوز افزایش یافته و سنسور اکسیژن جلویی 
ولتاژ خروجی پایینی خواهد داشت )تقریباً بین صفر تا 0.1 ولت(. 
اکسیژن  غلظت  باشد،  غنی  سوخت  به  هوا  نسبت  که  هنگامی 
ولتاژ  اکسیژن جلویی  و سنسور  یافته  کاهش  اگزوز  گازهای  در 
باالیی خواهد داشت )تقریباً بین 0.8 تا 1 ولت(. ECM سنسور 
پاشش  زمان  مدت  و  کرده  پایش  مداوم  صورت  به  را  اکسیژن 

اکسیژن  سنسور  مدار  ولتاژ  بودن  پایین   P0132
باالدست)ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، باال بودن ولتاژاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام

• سنسور اکسیژن باالدست

شرایط بررسي

• گذر از نقطه شبنم 
• الندا هدف = 1

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
• دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده( :

  600 ~ 800 oC
• نبود خطای سنسور اکسیژن جلویی یا 

عملکرد مناسب سنسور اکسیژن عقبی

• ولتاژ سنسوراکسیژن باالدست > 1.08 مقدار حدی
ولت

• 5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی



280

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

در صورت رها کردن ناگهانی پدال گاز در دور موتور حدود rpm 4000 ، تزریق سوخت برای مدت کوتاهی قطع شده و اطالعات 
مرتبط با بررسی سنسور اکسیژن در دستگاه Hi-Scan )Pro( مقدار mV 200 یا کمتر را نشان می دهد. در صورت فشردن 
ناگهانی پدال گاز، ولتاژ به مقدار 0.6 تا 1.0 ولت می رسد. در صورت برگشت موتور به دور آرام، ولتاژ بین مقادیر mV 200 یا 

کمتر و 0.6 تا 1.0 ولت نوسان می کند. در چنین حالتی می-توان از سالم بودن سنسور اکسیژن اطمینان حاصل نمود. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی نمایش داده شده است؟
آري◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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 بازرسی مدار پیام
 بررسی اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام  

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اکسیژن  سنسور  به  دسته سیم  اتصال  پیام  پایه   بین  ولتاژ   -4

باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بازرسی مدار پیام" مراجعه کنید.



283

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو



284

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بررسی عملکرد سنسور اکسیژن باالدست
1-  سوئیچ را ببندید.

2- رابط GDS را به پایه پیام سنسور اکسیژن باالدست متصل 
کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3- موتور را تا دمای کارکرد متداول آن گرم کنید. 

از  استفاده  با  را  باالدست  اکسیژن  موجي شکل سنسور  پیام   -4
GDS اندازه بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
 

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

یا آسیب دیدگی سنسور اکسیژن باالدست توسط  3-  آلودگی 
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4-  آیا مشکلی مشاهده شده است؟
باالدست"  اکسیژن  سنسور  عملکرد  "بررسی  رویه  به  آري◄ 

مطابق با روش زیر مراجعه نمائید.
خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

5-  آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2-  با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

3-  خودرو را مطابق با شرایط بررسی در اطالعات عمومی راه 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند. 

 

5-  آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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افزایش یا کاهش  از پیام سنسور اکسیژن  با استفاده  سوخت را 
می-دهد که این فرایند کنترل تزریق سوخت مدار بسته نام دارد.   

شرح کد خطاي عیب یابي
باالدست در  اکسیژن  پاسخ سنسور  نامناسب  در صورت سرعت 
 P0133 شرایط عملکرد ممکن برای وقوع کد خطا، کد خطای
توسط ECM ایجاد می گردد. )این کد خطا ممکن است به دلیل 
باشد،  داده  رخ  اکسیژن  گرمکن سنسور  مدار  نامناسب  عملکرد 

بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
سنسورهای اکسیژن در باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستی 
غلظت  میزان  و  اند  شده  نصب  شده(  گرم  کاتالیستی  )مبدل 
اکسیژن را در گازهای اگزوز اندازه گیري می کنند. پیام سنسور 
اکسیژن جلویی به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت )کنترل 
سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن عقبی به منظور پایش 
به  اکسیژن جلویی  کاتالیستی و سنسور  عملکرد مناسب مبدل 
کار می رود. سنسور اکسیژن گرم پیامي بین صفر تا 1 ولت تولید 
باشد، غلظت  می کند. هنگامی که نسبت هوا به سوخت رقیق 
اکسیژن در گازهای اگزوز افزایش یافته و سنسور اکسیژن جلویی 
ولتاژ خروجی پایینی خواهد داشت )تقریباً بین صفر تا 0.1 ولت(. 
اکسیژن  غلظت  باشد،  غنی  سوخت  به  هوا  نسبت  که  هنگامی 
ولتاژ  اکسیژن جلویی  و سنسور  یافته  کاهش  اگزوز  گازهای  در 
باالیی خواهد داشت )تقریباً بین 0.8 تا 1 ولت(. ECM سنسور 
پاشش  زمان  مدت  و  کرده  پایش  مداوم  صورت  به  را  اکسیژن 

P0133 پاسخ ُکند مدار سنسور اکسیژن باالدست)ردیف 
1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، باال بودن ولتاژاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• وجود نشتی یا گرفتگی در سیستم مکش 

هوا
• انژکتور

• فشار سوخت
• سنسور اکسیژن باالدست

شرایط بررسي 

• گذر از نقطه شبنم 
• الندا هدف = 1

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
• دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده( :

  600 ~ 800 oC
• نبود خطای سنسور اکسیژن جلویی یا 

عملکرد مناسب سنسور اکسیژن عقبی
  1800 ~ 2800 rpm :دور موتور •

• بار موتور:  % 65 ~ 20  
• دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده( >  

450 oC

• دوره تناوب پیام سنسور اکسیژن مقدار حدی
باالدست > 3 ثانیه

• 20 سیکلمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

در صورت رها کردن ناگهانی پدال گاز در دور موتور حدود rpm 4000 ، تزریق سوخت برای مدت کوتاهی قطع شده و اطالعات 
مرتبط با بررسی سنسور اکسیژن در دستگاه )Hi-Scan )Pro مقدار mV 200 یا کمتر را نشان می دهد. در صورت فشردن 
ناگهانی پدال گاز، ولتاژ به مقدار 0.6 تا 1.0 ولت می رسد. در صورت برگشت موتور به دور آرام، ولتاژ بین مقادیر mV 200 یا 

کمتر و 0.6 تا 1.0 ولت نوسان می کند. در چنین حالتی می-توان از سالم بودن سنسور اکسیژن اطمینان حاصل نمود. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1 " را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی نمایش داده شده است؟
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازرسی سیستم" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن را 

بررسی کنید.
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 بررسی فشار سوخت 
1- سوئیچ را ببندید.

2- اتصال رله پمپ سوخت را از طریق جعبه فیوز داخل کابین 
قطع کنید.

3- موتور را روشن کرده و تا خاموش شدن آن صبر کنید و سپس 
سوئیچ را ببندید.

4- اتصال رله پمپ سوخت را مجدداً برقرار نمائید.
5- گیج فشار سوخت را با استفاده از تبدیل آن به فیلتر سوخت 

متصل کنید.
6- موتور را روشن کرده و فشار سوخت را اندازه بگیرید. 

3.5kg/cm2    ًمشخصات: تقریبا

رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  تعویض  یا  خیر◄تعمیر 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی مسیر سوخت رساني
1- انسداد، آلودگی یا نصب نامناسب مسیر سوخت را مطابق با 

رویه زیر بررسی کنید.
◄  نصب مناسب کلیه اتصاالت مسیر سوخت.

◄  آسیب دیدگی، انسداد، تداخل و اتصال نامناسب شلنگ خالء 
متصل به مسیر سوخت.

◄  خمیدگی، نشتی یا فشردگی لوله ها در مسیر سوخت.
آري ◄به رویه "بررسی فشار سوخت" مطابق با روش ارائه شده 

در زیر مراجعه کنید. 
رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  تعویض  یا  تعمیر  خیر◄ 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی سیستم
 بررسی وجود نشتی یا گرفتگی در مسیر هوا

1- آلودگی، گرفتگی و نصب صحیح واشر را بررسی کنید.
◄آسیب دیدگی یا نصب نامناسب واشر دریچه گاز.

و  هوا  منیفلد  بین  واشر  نامناسب  نصب  یا  دیدگی  ◄آسیب 
محفظه آرامش.

◄گرفتگی یا آلودگی در منیفلد هوا و انژکتورها به وسیله مواد 
خارجی.

◄آلودگی و باز بودن اتصال بین محفظه آرامش و PCSV به 
وسیله مواد خارجی.

توسط  باالدست  اکسیژن  سنسور  آلودگی  یا  دیدگی  ◄آسیب 
مواد خارجی.

2- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
آري ◄ به رویه "بررسی مسیر سوخت رسانی" مطابق با روش 

ارائه شده در زیر مراجعه کنید. 
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7 -  آیا فشار سوخت طبیعی و قابل قبول است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ هرگونه آسیب دیدگی شلنگ و لوله برگشت سوخت را بررسی کنید.
◄ هرگونه گیر کردن شیر رگوالتور فشار سوخت را بررسی کنید.

◄تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر   خودرو" مراجعه کنید.
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 بررسی انژکتور
1- سوئیچ را ببندید.

2- انژکتور را باز کنید.
3- وجود نشتی یا گرفتگی در انژکتور را بررسی کنید.

4- مقاومت بین پایه های 1 و 2 اتصال انژکتور )سمت قطعه( را 
اندازه بگیرید.

مشخصات: 
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

PCSV بررسی
1-  سوئیچ را ببندید.

PCSV-2 و شلنگ خالء را جدا کنید.
اعمال   PCSV به  را  گیج خالء دستی، خالء  از  استفاده  با   -3

کنید.
4- آیا PCSV توانایی نگه داری خالء را دارد؟

آري ◄ به رویه "بررسی انژکتور" مطابق با روش ارائه شده در 
زیر مراجعه نمائید. 

خیر ◄PCSV را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد 
آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، PCSV را 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
PCV بررسی 

1- سوئیچ را ببندید.
PCV -2 را باز کنید.

3- عملکرد مناسب PCV را بررسی کنید.
4- آیا PCV به درستی کار می کند؟

آري◄ به رویه "بررسی PCSV" مطابق با روش ارائه شده در 
زیر مراجعه نمائید. 

خیر ◄ PCV را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن 
را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، PCV را تعویض 

کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بررسی سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت" مطابق با روش ارائه شده در زیر مراجعه نمائید. 

خیر◄ انژکتور را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، انژکتور را 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 
گردد.

GDS -1 را وصل کرده و حالت 
")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري ◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند. 

بررسی سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت
1- ولتاژ ورودی سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت را 
بررسی کنید )سنسور فشار منیفلد هوا، سنسور موقعیت دریچه 
گاز، سنسور دمای مایع خنك کاری موتور، PCSV ، انژکتور و 

غیره(.
-  به راهنمای عیب یابی مراجعه کنید -

2- آیا سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت به درستی 
کار می-کنند؟

اتصال،  ضعف  بودن،  ُشل  لحاظ  به  را  اتصاالت  تمامي  آري◄ 
خمش، خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید. 
تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
"صحه گذاري  رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  تعمیر  خیر◄ 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
صحه گذاري تعمیر خودرو
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افزایش یا کاهش  از پیام سنسور اکسیژن  با استفاده  سوخت را 
می-دهد که این فرایند کنترل تزریق سوخت مدار بسته نام دارد.

        
شرح کد خطاي عیب یابي

در صورت تشخیص ECM مبنی بر رسیدن پیام خروجی سنسور 
اکسیژن به مقادیر حدی در شرایط عملکرد ممکن برای وقوع کد 
)این  ایجاد می گردد.   ECM خطا، کد خطای P0134 توسط 
خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور 
بررسی  را  گرمکن  مدار  ابتدا  بنابراین  باشد،  داده  رخ  اکسیژن 

کنید.(

 

اطالعات عمومي
سنسورهای اکسیژن در باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستی 
غلظت  میزان  و  اند  شده  نصب  شده(  گرم  کاتالیستی  )مبدل 
اکسیژن را در گازهای اگزوز اندازه گیري می کنند. پیام سنسور 
اکسیژن جلویی به منظور کنترل نسبت هوا به سوخت )کنترل 
سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن عقبی به منظور پایش 
به  اکسیژن جلویی  کاتالیستی و سنسور  عملکرد مناسب مبدل 
کار می رود. سنسور اکسیژن گرم پیامي بین صفر تا 1 ولت تولید 
باشد، غلظت  می کند. هنگامی که نسبت هوا به سوخت رقیق 
اکسیژن در گازهای اگزوز افزایش یافته و سنسور اکسیژن جلویی 
ولتاژ خروجی پایینی خواهد داشت )تقریباً بین صفر تا 0.1 ولت(. 
اکسیژن  غلظت  باشد،  غنی  سوخت  به  هوا  نسبت  که  هنگامی 
ولتاژ  اکسیژن جلویی  و سنسور  یافته  کاهش  اگزوز  گازهای  در 
باالیی خواهد داشت )تقریباً بین 0.8 تا 1 ولت(. ECM سنسور 
پاشش  زمان  مدت  و  کرده  پایش  مداوم  صورت  به  را  اکسیژن 

باالدست  اکسیژن  سنسور  مدار  نکردن  عمل   P0134
)ردیف 1/سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي

علت احتماليشرایط بروزموارد
DTC بررسی پیام، قطع بودن سیم کشیاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال کوتاه در مدار 

پیام
• سنسور اکسیژن باالدست

شرایط بررسي

• گذر از نقطه شبنم 
• الندا هدف = 1

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
  600 ~ 800 oC : )دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده •

• نبود خطای سنسور اکسیژن جلویی یا عملکرد مناسب سنسور 
اکسیژن عقبی

حالت 1
• مدت زمان قطع بودن تزریق سوخت > 3 ثانیهشرایط بررسي

• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست > 0.2 ولت
• ولتاژ سنسور > 0.2 ولت مقدار حدي

• 0.1 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 2
• ولتاژ سنسور: V 0.6 ~ 0.4 مقدار حدي

• 5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 3
• دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده( > oC 600 شرایط بررسي

• مقاومت داخلی > Ωk 20مقدار حدي
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

در صورت رها کردن ناگهانی پدال گاز در دور موتور حدود rpm 4000 ، تزریق سوخت برای مدت کوتاهی قطع شده و اطالعات 
مرتبط با بررسی سنسور اکسیژن در دستگاه )Hi-Scan )Pro مقدار mV 200 یا کمتر را نشان می دهد. در صورت فشردن 
ناگهانی پدال گاز، ولتاژ به مقدار 0.6 تا 1.0 ولت می رسد. در صورت برگشت موتور به دور آرام، ولتاژ بین مقادیر mV 200 یا 

کمتر و 0.6 تا 1.0 ولت نوسان می کند. در چنین حالتی می توان از سالم بودن سنسور اکسیژن اطمینان حاصل نمود. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی نمایش داده شده است؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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بازرسی مدار پیام
 بررسی قطعی در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصاالت سنسور اکسیژن باالدست و ECM را جدا کنید.

3-  مقاومت بین پایه  پیام اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 
باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.

1 Ω مشخصات: کمتر از
                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بازرسی مدار پیام" مراجعه کنید.

 

 



303

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄قطعی مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی مدار اتصال به بدنه

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه بدنه سنسور اکسیژن باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.
1 Ω مشخصات: کمتر از
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شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی عملکرد سنسور اکسیژن باالدست
1-  سوئیچ را ببندید.

2- رابط GDS را به پایه پیام سنسور اکسیژن باالدست متصل 
کرده و حالت عملکرد اسیلوسکوپ را در دستگاه GDS انتخاب 

نمائید.
3-  موتور را تا دمای کارکرد متداول آن گرم کنید. 

4-  پیام موجي شکل سنسور اکسیژن باالدست را با استفاده از 
GDS اندازه بگیرید.

مشخصات: به پیام موجي شکل و داده ها مراجعه کنید.
 

4-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

"صحه گذاري  رویه  به  و  تعمیر کرده  را  خیر◄ قطعی در مدار 

 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

توسط  باالدست  اکسیژن  سنسور  دیدگی  آسیب  یا  آلودگی   -3
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
باالدست"  اکسیژن  سنسور  عملکرد  "بررسی  رویه  آري◄به 

مطابق با روش زیر مراجعه نمائید.
خیر ◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2-  با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند. 

 

5- آیا پیام موجي شکل با مشخصات ارائه شده تطابق دارد؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
تعمیر  نیاز،  کنید. در صورت  بررسی  کامل  به صورت  قطعات  و 
مراجعه  خودرو"  تعمیر  "صحه گذاري  رویه  به  و  داده  انجام  را 

کنید.
خیر◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.        
شرح کد خطاي عیب یابي

سنسور  گرمکن  داخلی  مقاومت  بودن  بازه  از  خارج  صورت  در 
اکسیژن باالدست، کد خطای P0135 توسط ECM ایجاد می 

گردد. 
 

اطالعات عمومي
در  NOx  موجود  آالینده هايCO ، HSو   به منظور کنترل 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
اکسیژن  سنسور  رود.  مي  کار  به  کاتالیستي  مبدل  و  باالدست 
سوخت،  تزریق  بسته  مدار  کنترل  و  مناسب  کارکرد  منظور  به 
نیاز به دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور 
کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن  کاهش 
 ECM .شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي کند
این گرمکن را بر اساس چرخه کار کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال به بدنه را به منظور 

P0135 مدار گرمکن سنسور اکسیژن باالدست )ردیف 1/
سنسور1(

موقعیت سنسور اکسیژن باالدست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، باال بودن ولتاژاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام

• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي 

 oC : )دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده •
  200 ~ 550

-6 oC < دمای هوای ورودی به موتور •
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

• مقاومت داخلی > مقدار حدی برحسب مقدار حدی
تابعی از دمای کاتالیست و توان گرمکن

• بیش از 6 ثانیهمدت زمان عیب یابی
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست

مشخصات:
مشخصاتموارد

تقریباً Ω 9.0مقاومت گرمکن
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

به منظور فراهم آوردن کنترل مدار بسته تزریق سوخت، الزم است سنسور اکسیژن به دمای معینی برسد. بنابراین سنسور 
اکسیژن مجهز به یك گرمکن می باشد که زمان گرم شدن آن را کاهش داده و عملکرد مناسب آن را در کلیه شرایط رانندگی 
تضمین می کند. به جز موارد مرتبط با شرایط سرد و شتاب گیری های شدید، گرمکن سنسور اکسیژن پس از روشن شدن 
موتور، فعال می باشد. ECM گرمکن سنسور اکسیژن را بر اساس سیکل کاری کنترل می کند. ولتاز مورد نیاز گرمکن توسط 

رله اصلی تامین شده و ECM از مدار اتصال به بدنه برای فعال سازی گرمکن استفاده می کند. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S1" به درستی کار می کند؟
ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک  اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً  آري◄ خطا در 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به طور 

کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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 بازرسی مدار تغذیه
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن  پایه  تغذیه  4- ولتاژ بین 

باالدست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً برابر با ولتاژ باتری

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄به رویه "بازرسی مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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5 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه نمائید. 

خیر ◄  قطعی یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی اتصال کوتاه در مدار کنترل

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. 
4-  ولتاژ بین پایه کنترل گرمکن اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن باالدست و بدنه را اندازه بگیرید. 

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات:

مشخصاتموارد
)Ω( مقاومت گرمکن)oC20( 9.0 Ω ًتقریبا

5 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ قطعی یا اتصال کوتاه در مدار کنترل را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت

1-  سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن باالدست را جدا کنید. 

3- مقاومت بین پایه های تغذیه و کنترل اتصال سنسور اکسیژن 
باالدست )سمت قطعه( را اندازه بگیرید. 
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄ به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

4-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄ سنسور اکسیژن باالدست را با یك نمونه سالم جایگزین 
شدن  برطرف  صورت  در  کنید.  بررسي  را  آن  عملکرد  و  کرده 
رویه  به  و  کرده  تعویض  را  باالدست  اکسیژن  سنسور  مشکل، 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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شرح کد خطاي عیب یابي
در صورتی که ولتاژ خروجی سنسور اکسیژن پایین دست در مدت 
600 ثانیه بین 0.4 تا 0.52 ولت بوده و یا مقاومت داخلی آن 
در شرایط بررسي برای وقوع کد خطا باالتر از kΩ 40 باشد، کد 
خطای P0136 توسط ECM ایجاد می گردد. )این خطا ممکن 
است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور اکسیژن رخ 

داده باشد، بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
کاتالیستی  مبدل  عملکرد  پایش  هدف  با  دوم  اکسیژن  سنسور 
در پایین دست آن قرار گرفته است. مقدار اکسیژن بعد از مبدل 
کاتالیستی باید در بازه مشخصی باشد )حدود 0.5 ولت در نبود 
شتاب گیری مثبت و منفی(. تغییر میزان اکسیژن بعد از مبدل 
بیانگر  باالدست  اکسیژن  سنسور  رفتار  با  مطابق  کاتالیستی 

عملکرد نامناسب مبدل کاتالیستی می باشد.   

      

/1 )ردیف  پایین دست  اکسیژن  سنسور  مدار   P0136
سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام، قطعی سیم کشیاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• قطعی یا اتصال کوتاه در مدار 

پیام 
• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي
• پس از گرم شدن کافی 

• ولتاژ باتری >  10.7 ولت
  350 ~ 800 oC : )دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده •

حالت 1
• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست: V 0.52 ~ 0.4 مقدار حدی

• 600 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 2
• دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده( > oC 600 شرایط بررسي

• مقاومت داخلی > kΩ 40مقدار حدی
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

به دلیل عبور گازهای تصفیه شده توسط کاتالیست از روی سنسور اکسیژن پایین دست، اندازه پیام خروجی آن در مقایسه با پیام 
خروجی سنسور اکسیژن باالدست کوچك است. شکل فوق، شکل موج طبیعی سنسور اکسیژن پایین دست را در حالت کارکرد 

موتور در دور آرام نشان می دهد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایش داده شده است؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 

طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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 بازرسی مدار پیام 
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار پیام  

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
اکسیژن  سنسور  به  دسته سیم  اتصال  پیام  پایه   بین  ولتاژ   -4

پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1-خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 
تداخل  نتیجه  است  ممکن  هم چنین  خطاها  است.  اتصاالت  و 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 

خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.
3- آیا مشکلي پیدا شده است؟

آري◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه کنید.
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5 - آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ قطعی یا اتصال کوتاه تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
بررسی وجود قطعی در مدار اتصال به بدنه

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3-  مقاومت بین پایه بدنه سنسور اکسیژن پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید. 
1 Ω مشخصات: کمتر از
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4. آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

سالم  نمونه  یك  با  را  پایین دست  اکسیژن  ◄سنسور  خیر 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعی در مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

3- آلودگی یا آسیب دیدگی سنسور اکسیژن پایین دست توسط 
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟

ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
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شرح کد خطاي عیب یابي
در  پایین دست  اکسیژن  سنسور  خروجی  ولتاژ  که  صورتی  در 
شرایط بررسي برای وقوع کد خطا کمتر از 0.06 ولت باشد، کد 
خطای P0137 توسط ECM ایجاد می گردد. )این خطا ممکن 
است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور اکسیژن رخ 

داده باشد، بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(
 

اطالعات عمومي
کاتالیستی  مبدل  عملکرد  پایش  هدف  با  دوم  اکسیژن  سنسور 
در پایین دست آن قرار گرفته است. مقدار اکسیژن بعد از مبدل 
کاتالیستی باید در بازه مشخصی باشد )حدود 0.5 ولت در نبود 
شتاب گیری مثبت و منفی(. تغییر میزان اکسیژن بعد از مبدل 
بیانگر  باالدست  اکسیژن  سنسور  رفتار  با  مطابق  کاتالیستی 

عملکرد نامناسب مبدل کاتالیستی می باشد.         

P0137 پایین بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن پایین دست 
)ردیف 1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام ، پایین بودن ولتاژاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

پیام 
• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي

• پس از گرم شدن کافی 
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

  350 ~ 800 oC : )دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده •

حالت 1
شرایط بررسي

1000 ~ 3800 rpm :دور موتور •
• بار موتور: % 79 ~ 15

• نبود احتراق ناقص و خطای مرتبط با شیر بازیابی بخار سوخت
• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست< V 0.06مقدار حدی

• 25 ثانیهمدت زمان عیب یابی

حالت 2
• سرد بودن سنسورشرایط بررسي

• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست< V 0.06شرایط بررسي
• 0.1 ثانیهمقدار حدی

•  ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست< V 0.06مقدار حدی
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

به دلیل عبور گازهای تصفیه شده توسط کاتالیست از روی سنسور اکسیژن پایین دست، اندازه پیام خروجی آن در مقایسه با 
پیام خروجی سنسور اکسیژن باالدست کوچك است. شکل فوق، شکل موج طبیعی سنسور اکسیژن پایین دست را در حالت 

کارکرد موتور در دور آرام نشان می دهد. 

GDS پایش داده هاي
GDS-1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2-موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4-آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایش داده شده است؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي به 
طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن را 

بررسی کنید.
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بازرسی مدار پیام 
 بررسی اتصال کوتاه در مدار پیام  

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه  پیام اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي پیدا شده است؟
آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر ◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

3-آلودگی یا آسیب دیدگی سنسور اکسیژن پایین دست توسط مواد خارجی را بررسی کنید. 
4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

سالم  نمونه  یك  با  را  پایین دست  اکسیژن  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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شرح کد خطاي عیب یابي
در  پایین دست  اکسیژن  سنسور  خروجی  ولتاژ  که  صورتی  در 
شرایط بررسي برای وقوع کد خطا بیشتر از 1.08 ولت باشد، کد 
خطای P0138 توسط ECM ایجاد می گردد. )این خطا ممکن 
است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن سنسور اکسیژن رخ 

داده باشد، بنابراین ابتدا مدار گرمکن را بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
کاتالیستی  مبدل  عملکرد  پایش  هدف  با  دوم  اکسیژن  سنسور 
در پایین دست آن قرار گرفته است. مقدار اکسیژن بعد از مبدل 
کاتالیستی باید در بازه مشخصی باشد )حدود 0.5 ولت در نبود 
شتاب گیری مثبت و منفی(. تغییر میزان اکسیژن بعد از مبدل 
بیانگر  باالدست  اکسیژن  سنسور  رفتار  با  مطابق  کاتالیستی 

عملکرد نامناسب مبدل کاتالیستی می باشد.

         

P0138 باال بودن ولتاژ مدار سنسور اکسیژن پایین دست 
)ردیف 1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی پیام ، باال بودن ولتاژاستراتژی •

• اتصال نامناسب
• اتصال کوتاه به باتری در مدار پیام 

• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي

• پس از گرم شدن کافی 
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

 800 oC : )دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده
350 ~

• ولتاژ سنسور اکسیژن پایین دست > V 1.08مقدار حدی
• 5 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ه

به دلیل عبور گازهای تصفیه شده توسط کاتالیست از روی سنسور اکسیژن پایین دست، اندازه پیام خروجی آن در مقایسه با پیام 
خروجی سنسور اکسیژن باالدست کوچك است. شکل فوق، شکل موج طبیعی سنسور اکسیژن پایین دست را در حالت کارکرد 

موتور در دور آرام نشان می دهد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایش داده شده است؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 

به طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه ها و اتصاالت" مراجعه کنید.
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 بازرسی مدار پیام 
 بررسی اتصال کوتاه در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-   اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4-  ولتاژ بین پایه  پیام اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید.
مشخصات: تقریباً 0.45 ولت

                

              

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن 

ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن را 
بررسی کنید.

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3-آیا مشکلي پیدا شده است؟
آري◄  تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر◄به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه کنید.
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اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 
فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.
 

 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را  پایین دست  اکسیژن  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه در مدار پیام را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1-  سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

3- آلودگی یا آسیب دیدگی سنسور اکسیژن پایین دست توسط 
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
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شرح کد خطاي عیب یابي
ECM پیام خروجي سنسور اکسیژن پایین دست را در شرایط 
تشخیص کد خطا بررسي مي کند. در صورتي که پیام خروجي 
سنسور اکسیژن پایین دست در مدت زمان کوتاهي پس از قطع 
تزریق سوخت به مقدار مشخصي نرسد، ECM پیام سنسور را 

کند تشخیص داده و کد خطاي P0139 را ایجاد مي نماید.  
مدار گرمکن  نامناسب  عملکرد  دلیل  به  است  )این خطا ممکن 
را  گرمکن  مدار  ابتدا  بنابراین  باشد،  داده  رخ  اکسیژن  سنسور 

بررسی کنید.(

اطالعات عمومي
کاتالیستی  مبدل  عملکرد  پایش  هدف  با  دوم  اکسیژن  سنسور 
در پایین دست آن قرار گرفته است. مقدار اکسیژن بعد از مبدل 
کاتالیستی باید در بازه مشخصی باشد )حدود 0.5 ولت در نبود 
شتاب گیری مثبت و منفی(. تغییر میزان اکسیژن بعد از مبدل 
بیانگر  باالدست  اکسیژن  سنسور  رفتار  با  مطابق  کاتالیستی 

عملکرد نامناسب مبدل کاتالیستی می باشد.

         

پایین دست  اکسیژن  سنسور  مدار  ُکند  پاسخ   P0139
)ردیف 1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي 
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC عدم فعالیت پیاماستراتژی •

• اتصال نامناسب
• نشتي یا گرفتگي در سیستم مکش هوا

• انژکتورها
• فشار سوخت

• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي

• پس از گرم شدن کافی 
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده( 
350 ~ 800 oC :

مقدار حدی
• پیام سنسور اکسیژن پایین دست در 
مدت زمان کوتاهي پس از قطع تزریق 

سوخت به مقدار مشخصي نرسیده است.
• 0.2 ثانیهمدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

به دلیل عبور گازهای تصفیه شده توسط کاتالیست از روی سنسور اکسیژن پایین دست، اندازه پیام خروجی آن در مقایسه با 
پیام خروجی سنسور اکسیژن باالدست کوچك است. شکل فوق، شکل موج طبیعی سنسور اکسیژن پایین دست را در حالت 

کارکرد موتور در دور آرام نشان می دهد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایش داده شده است؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 

به طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄به رویه "بازرسی سیستم" مراجعه کنید.

 توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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خیر ◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی فشار سوخت
1- سوئیچ را ببندید.

2- اتصال رله پمپ سوخت را از طریق جعبه فیوز داخل کابین 
قطع کنید.

3- موتور را روشن کرده و تا خاموش شدن آن صبر کنید و 
سپس سوئیچ را ببندید.

4- اتصال رله پمپ سوخت را مجدداً برقرار نمائید.
5- گیج فشار سوخت را با استفاده از تبدیل آن به فیلتر سوخت 

متصل کنید.
6- موتور را روشن کرده و فشار سوخت را اندازه بگیرید. 

     
مشخصات: تقریباً    3.5

2- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
آري◄  به رویه "بررسی مسیر سوخت رسانی" مطابق با روش 

ارائه شده در زیر مراجعه کنید. 
خیر◄ تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی مسیر سوخت رسانی
1- انسداد، آلودگی یا نصب نامناسب مسیر سوخت را مطابق با 

رویه زیر بررسی کنید.
◄ نصب مناسب کلیه اتصاالت مسیر سوخت.

◄  آسیب دیدگی، انسداد، تداخل و اتصال نامناسب شلنگ 
خالء متصل به مسیر سوخت.

◄ خمیدگی، نشتی یا فشردگی لوله ها در مسیر سوخت.
آري◄ به رویه "بررسی فشار سوخت" مطابق با روش ارائه 

شده در زیر مراجعه کنید. 

بازرسی سیستم
 بررسی وجود نشتی یا گرفتگی در مسیر هوا

1- آلودگی، گرفتگی و نصب صحیح واشر را بررسی کنید.
◄ آسیب دیدگی یا نصب نامناسب واشر دریچه گاز.

◄ آسیب دیدگی یا نصب نامناسب واشر بین منیفلد هوا و 
محفظه آرامش.

◄گرفتگی یا آلودگی در منیفلد هوا و انژکتورها به وسیله مواد 
خارجی.

◄آلودگی و باز بودن اتصال بین محفظه آرامش و PCSV به 
وسیله مواد خارجی.

◄آسیب دیدگی یا آلودگی سنسور اکسیژن باالدست توسط 
مواد خارجی.
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7 - آیا فشار سوخت طبیعی و قابل قبول است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ هرگونه آسیب دیدگی شلنگ و لوله برگشت سوخت را بررسی کنید.
◄هرگونه گیر کردن شیر رگوالتور فشار سوخت را بررسی کنید.

◄تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر   خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
PCV بررسی 

1-  سوئیچ را ببندید.
PCV  -2 را باز کنید.

3-  عملکرد مناسب PCV را بررسی کنید.
4-  آیا PCV به درستی کار می¬کند؟

آري ◄ به رویه "بررسی PCSV" مطابق با روش ارائه شده در زیر مراجعه نمائید. 
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[  15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  oF68[

را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 
کنید.

 بررسی انژکتور
1- سوئیچ را ببندید.

2- انژکتور را باز کنید.
3- وجود نشتی یا گرفتگی در انژکتور را بررسی کنید.

4- مقاومت بین پایه های 1 و 2 اتصال انژکتور )سمت قطعه( را 
اندازه بگیرید.

خیر ◄ PCV را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد 
آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، PCV را 

تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه 
کنید.

PCSV بررسی 
1-  سوئیچ را ببندید.

PCSV -2 و شلنگ خالء را جدا کنید.
3-  با استفاده از گیج خالء دستی، خالء را به PCSV اعمال 

کنید.
4-  آیا PCSV توانایی نگه داری خالء را دارد؟

آري◄ به رویه "بررسی انژکتور" مطابق با روش ارائه شده در 
زیر مراجعه نمائید. 

خیر ◄ PCSV را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد 
 PCSV ،آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS  -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري◄به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند. 

خمش، خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید. 
تعمیر یا تعویض مورد نیاز را انجام داده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
"صحه گذاري  رویه  به  و  داده  انجام  را  نیاز  مورد  عمیر  خیر◄ 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

4-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
تنظیم  با سیستم  "بررسی سنسورهای مرتبط  رویه  ◄به  آري 

سوخت" مطابق با روش ارائه شده در زیر مراجعه نمائید. 
خیر ◄ انژکتور را با یك نمونه سالم جایگزین کرده و عملکرد 
انژکتور را  آن را بررسي کنید. در صورت برطرف شدن مشکل، 
تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بررسی سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت
1- ولتاژ ورودی سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت را 
بررسی کنید )سنسور فشار منیفلد هوا، سنسور موقعیت دریچه 
گاز، سنسور دمای مایع خنك کاری موتور، PCSV ، انژکتور و 

غیره(.
-  به راهنمای عیب یابی مراجعه کنید -

2- آیا سنسورهای مرتبط با سیستم تنظیم سوخت به درستی 
کار می-کنند؟

اتصال،  ضعف  بودن،  ُشل  لحاظ  به  را  اتصاالت  تمامي  آري◄ 
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شرح کد خطاي عیب یابي
خطاي  کد  پایین دست،  اکسیژن  سنسور  پیام  نبود  صورت  در 

P0139 توسط ECM ایجاد مي گردد.  
مدار گرمکن  نامناسب  عملکرد  دلیل  به  است  )این خطا ممکن 
را  گرمکن  مدار  ابتدا  بنابراین  باشد،  داده  رخ  اکسیژن  سنسور 

بررسی کنید.(
 

اطالعات عمومي
کاتالیستی  مبدل  عملکرد  پایش  هدف  با  دوم  اکسیژن  سنسور 
در پایین دست آن قرار گرفته است. مقدار اکسیژن بعد از مبدل 
کاتالیستی باید در بازه مشخصی باشد )حدود 0.5 ولت در نبود 
شتاب گیری مثبت و منفی(. تغییر میزان اکسیژن بعد از مبدل 
بیانگر  باالدست  اکسیژن  سنسور  رفتار  با  مطابق  کاتالیستی 

عملکرد نامناسب مبدل کاتالیستی می باشد.      

   

P0140 کارنکردن مدار سنسور اکسیژن پایین دست )ردیف 
1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC عدم فعالیت پیاماستراتژی •

• اتصال نامناسب
• قطعي یا اتصال کوتاه در مدار پیام

• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي

• پس از گرم شدن کافی 
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

دمای مبدل کاتالیستی )مدل سازی شده( 
350 ~ 800 oC :

مقدار حدی
• هنگامي که زمان تغییر حالت پیام 

سنسور اکسیژن از غني به رقیق بسیار 
طوالني باشد

• -مدت زمان عیب یابی

• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

به دلیل عبور گازهای تصفیه شده توسط کاتالیست از روی سنسور اکسیژن پایین دست، اندازه پیام خروجی آن در مقایسه با 
پیام خروجی سنسور اکسیژن باالدست کوچك است. شکل فوق، شکل موج طبیعی سنسور اکسیژن پایین دست را در حالت 

کارکرد موتور در دور آرام نشان می دهد. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي  ")HO2S)S2" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر "HO2S)S2(" به درستی نمایش داده شده است؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 

به طور کامل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازدید پایه¬ها و اتصاالت" مراجعه کنید.

توجه
این کد خطا ممکن است به دلیل عملکرد نامناسب مدار گرمکن ایجاد شده باشد. بنابراین ابتدا مدار گرمکن سنسور اکسیژن 

را بررسی کنید.
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 بازرسی مدار پیام 
 بررسی قطعی در مدار پیام  

1-  سوئیچ را ببندید. 
2-  اتصاالت سنسور اکسیژن پایین دست و ECM را جدا 

کنید.
3-  مقاومت بین پایه  پیام اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید.
1 Ω مشخصات: کمتر از

                

              

بازدید پایه ها و اتصاالت
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي پیدا شده است؟
آري ◄ تعمیر مورد نیاز را انجام داده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر◄ به رویه "بازرسی مدار پیام " مراجعه کنید.
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4- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسی مدار اتصال به بدنه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ قطعی مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی مدار اتصال به بدنه
 بررسی قطعی مدار اتصال به بدنه

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3- مقاومت بین پایه بدنه سنسور اکسیژن پایین دست و بدنه را اندازه بگیرید.
1 Ω مشخصات: کمتر از
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راه  عمومی  اطالعات  در  بررسی  شرایط  با  مطابق  را  3- خودرو 
اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄  به رویه عیب زدایی کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

 

 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 

انجام داده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
سالم  نمونه  یك  با  را  پایین دست  اکسیژن  سنسور  خیر◄ 
جایگزین کرده و عملکرد آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دست را تعویض کرده و به 

رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

4-  آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه کنید.

"صحه گذاري  رویه  به  و  تعمیر کرده  را  خیر◄ قطعی در مدار 
تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسی چشمی

1-  سوئیچ را ببندید.
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

3-آلودگی یا آسیب دیدگی سنسور اکسیژن پایین دست توسط 
مواد خارجی را بررسی کنید. 

4- آیا مشکلی مشاهده شده است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
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فعال شدن گرمکن فراهم مي کند.        
شرح کد خطاي عیب یابي

سنسور  گرمکن  داخلی  مقاومت  بودن  بازه  از  خارج  صورت  در 
ایجاد   ECM توسط   P0141 خطای  کد  پایین دست،  اکسیژن 

می گردد. 

اطالعات عمومي
در  NOx موجود  CO ، HSو   آالینده هاي  به منظور کنترل 
در  شده  نصب  اکسیژن  سنسورهاي  موتور،  از  خروجي  گازهاي 
باالدست و پایین دست مبدل کاتالیستي، میزان اکسیژن موجود 
سنسور  کنند.  مي  اندازه گیري  را  موتور  از  خروجي  گازهاي  در 
به  هوا  نسبت  کنترل  منظور  به  کاتالیست  باالدست  اکسیژن 
سوخت )کنترل تزریق سوخت مدار بسته( و پیام سنسور اکسیژن 
پایین دست کاتالیست به منظور پایش عملکرد سنسور اکسیژن 
اکسیژن  سنسور  رود.  مي  کار  به  کاتالیستي  مبدل  و  باالدست 
سوخت،  تزریق  بسته  مدار  کنترل  و  مناسب  کارکرد  منظور  به 
نیاز به دماي عملکردي معیني دارد. سنسور اکسیژن به منظور 
کلیه  در  آن  حفظ  و  مناسب  کارکرد  دماي  به  رسیدن  کاهش 
 ECM .شرایط کارکرد موتور، از یك گرمکن استفاده مي کند
این گرمکن را بر اساس چرخه کار کنترل مي کند. ولتاژ گرمکن 
توسط رله اصلي تامین شده و ECM اتصال به بدنه را به منظور 

)ردیف  پایین دست  اکسیژن  مدار گرمکن سنسور   P0141
1/سنسور2(

موقعیت سنسور اکسیژن پایین دست
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 9.0مقاومت گرمکن Ω ) 20  oC(  ًتقریبا

شرایط بروز کد خطاي عیب یابي
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC بررسی جریان گرمکناستراتژی •

• اتصال نامناسب
• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

پیام 
• سنسور اکسیژن پایین دست

شرایط بررسي

 oC : )دمای گاز اگزوز )مدل سازی شده •
  200 ~ 550

-6 oC < دمای هوای ورودی به موتور •
• ولتاژ باتری >  10.7 ولت

• مقاومت داخلی > مقدار حدی برحسب مقدار حدی
تابعی از دمای کاتالیست و توان گرمکن

• بیش از 6 ثانیهمدت زمان عیب یابی
• 3 سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار

* S1 : سنسور اکسیژن باالدست / S2 : سنسور اکسیژن پایین دست
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نمودار مدار عیب یابی



366

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

جهت رسیدن به شرایط کنترل مدار بسته تزریق سوخت، الزم است سنسور اکسیژن به دمای معینی برسد. بنابراین سنسور 
اکسیژن مجهز به یك گرمکن می باشد که زمان گرم شدن طبیعي آن را کاهش داده و عملکرد مناسب آن را در کلیه شرایط 
رانندگی تضمین می کند. به جز موارد مرتبط با شرایط سرد و شتاب گیری های شدید، گرمکن سنسور اکسیژن پس از روشن 
شدن موتور، فعال می باشد. ECM گرمکن سنسور اکسیژن را بر اساس چرخه کاری کنترل می کند. ولتاژ مورد نیاز گرمکن 

توسط رله اصلی تامین شده و ECM از مدار اتصال به بدنه برای فعال سازی گرمکن استفاده می کند. 

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي ")HO2S)S1" را در GDS پایش کنید.
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4- آیا گزاره ")HO2S)S2" به درستی نمایان مي شود؟
آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 

کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازرسي اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسی مدار تغذیه
 بررسی قطعی یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه  

1-سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید.

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد باشد.
4-  ولتاژ بین پایه  تغذیه اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن 

پایین دست و بدنه را اندازه  بگیرید.
مشخصات: تقریباً برابر با ولتاژ باتری

                

              

بازرسي اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر نموده و به رویه " صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.
خیر◄ به رویه "بازرسی مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسی مدار کنترل" مراجعه نمائید. 

خیر◄ قطعی یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر کنید و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمایید.

بازرسی مدار کنترل
 بررسی اتصال کوتاه در مدار کنترل

1-  سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

3-  سوئیچ باز و موتور خاموش باشد. 
4-  ولتاژ بین پایه کنترل گرمکن اتصال دسته سیم به سنسور اکسیژن پایین دست و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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بازرسی قطعه
 بررسی مقاومت

1- سوئیچ را ببندید.
2-  اتصال سنسور اکسیژن پایین دست را جدا کنید. 

سنسور  اتصال  کنترل  و  تغذیه  پایه هاي  بین  را  مقاومت    -3
اکسیژن پایین دست )سمت قطعه( اندازه  بگیرید. 

مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت گرمکن)oC20( 9.0 Ω ًتقریبا

5 -  آیا ولتاژ در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄ قطعی یا اتصال کوتاه در مدار کنترل را تعمیر کرده و به 
رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS-1 را وصل کرده و حالت

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري◄ به قسمت رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 

تعریف شده کار مي کند. 

4-  آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
 ECM باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار بین
و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت نیاز، تعمیر را 
انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

و  سالم  نمونه  یك  با  را  پایین دست  اکسیژن  خیر◄سنسور 
شناخته شده جایگزین کرده و عملکرد مناسب آن را بررسي کنید. 
در صورت برطرف شدن مشکل، سنسور اکسیژن پایین دست را 

تعویض و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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CO به H2O و CO2 با همان بازدهي زمان نو و تازه بودن، 
استفاده کند. یك کاتالیست کاماًل فرسوده انطباق 100 درصدي 

بین بسامد سنسورهاي باال و پایین دست نشان مي دهد.     
     

DTC شرح
در صورتی که مقدار تصحیح نسبت هوا به سوخت از مقدار حدي 
بیشتر باشد، کد خطای P0171 توسط ECM ایجاد می گردد. 

توضیحات عمومي
اکسیداسیون  در  آن  توانایي  وسیله  به  کاتالیست  یك  بازدهي 
CO و آالینده-هاي هیدرکربني توصیف مي شود. جهت اطالع 
از بازدهي کاتالیست، مجموعه کنترل موتور )ECM( پیام هاي 
خروجي از سنسورهاي اکسیژن باالدست و پایین دست را با هم 
مقایسه مي کند تا دریابد که آیا خروجي سنسور عقب در حال 
نزدیك شدن و انطباق با خروجي سنسور باالدست است یا نه؟ 
رقیق  به-  غني-  مخلوط  تغییر  با  هوا/سوخت  نسبت  تغییرات 
دارد.  مي  نگه  باال  را  باالدستی  اکسیژن  سنسور  بسامد  همیشه 
خروجي  شود  مي  موجب  عملکردش  به  توجه  با  نیز  کاتالیست 
سنسور اکسیژن عقبي بسامد پایین تري داشته باشد. به محض 
این که کاتالیست فرسوده مي شود، پیام سنسور اکسیژن پایین 
دستی شروع به نزدیك شدن و انطباق با پیام سنسور اکسیژن 
باالدستی مي کند. این بدان خاطر است که کاتالیست، با اکسیژن 
و  هیدروکربن  تبدیل  براي  اکسیژن  از  تواند  نمي  و  اشباع شده 

P0171 نسبت هوا به سوخت بسیار رقیق )ردیف 1(
موقعیت سنسورهاي اکسیژن باالدست و پایین دست
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 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC حد بلند- مدت سیستم تنظیم سوخت )تامین بیش از حد سوخت(استراتژي •

• اتصال نامناسب
• سنسورهاي مرتبط
• سیستم مکش هوا

• فشار سوخت

شرایط ممکن عمومی

70 oC < دماي مایع خنك کاري •
80 oC > دماي هواي ورودي به موتور •

• زاویه دریچه گاز <  60% 
• فعال بودن کنترل بازخوردي الندا

• نبود خطاي مرتبط با سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها
• نبود خطاي مرتبط با سنسور اکسیژن باالدست

• نبود احتراق ناقص
• نبود خطاي مرتبط با شیر بازیابي بخار

• نبود خطا در سنسورهاي مرتبط با نسبت هوا به سوخت )سنسور 
موقعیت میل لنگ، سنسور موقعیت دریچه گاز، دماسنج مایع خنك 

کاري موتور، سنسور دماي منیفلد هوا و غیره(

حالت 1

شرایط بررسي

1200 ~ 3800 rpm :دور موتور •
• بار موتور: % 99.8 ~ 30

40 ~ 190 kg/h :دبي جرمي هواي ورودي به موتور  •

• مقدار تطبیقي ضرب شونده  >  1.23مقدار حدی
مدت زمان 
• 30 ثانیه عیب یابی

حالت 2

• دور موتور ≤ rpm 920شرایط بررسي
24 kg/h ≥دبي جرمي هواي ورودي به موتور •

• مقدار تطبیقي جمع شونده  >  % 7.5مقدار حدی
مدت زمان 
• 20 ثانیهعیب یابی

شرایط روشن شدن چراغ 
• 3 سیکل رانندگیهشدار

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به   DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي مرتبط با نسبت هوا به سوخت )سنسور اکسیژن، سنسور دبي جرمي هواي ورودي، فشارسنج منیفلد هوا، سنسور موقعیت 

دریچه گاز، دماسنج مایع خنك کاري موتور، PCSV ، انژکتور و غیره( را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایان مي شود؟
آري ◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 

کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄ به رویه "بازرسي اتصاالت برقي" مراجعه کنید.

بازرسي اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 

سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.
2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.           

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري◄ در صورت لزوم تعمیر و به رویه " صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بازرسی سیستم" مراجعه کنید.
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 بررسی فشار مسیر سوخت 
1- سوئیچ را ببندید.

2- اتصال رله پمپ سوخت در جعبه فیوز داخل کابین را قطع 
کنید.

3- موتور را روشن و تا خاموش شدن آن صبر کنید، سپس 
سوئیچ را ببندید.

4- اتصال رله پمپ سوخت را مجدداً برقرار نمائید.
5-فشارسنج سوخت را با استفاده از تبدیل آن به فیلتر سوخت 

متصل کنید.
6- موتور را روشن کنید و فشار سوخت را اندازه  بگیرید.

مشخصات: تقریباً    3.5

 بررسي مسیر سوخت
1- " مسیر سوخت" را بررسي کنید.

◄ ُشل بودن اتصاالت مسیر سوخت را بررسي کنید.
◄ ُشل بودن، آسیب دیدگي یا تداخل شلنگ¬هاي خالء در 

مسیر سوخت را بررسي کنید.
◄ وجود آسیب دیدگي، نشتي یا خمیدگي را در مسیر سوخت 

بررسي کنید.
2. آیا مسیر سوخت مورد تائید است؟

آري ◄ به رویه "بررسي فشار مسیر سوخت" مراجعه کنید.
خیر ◄ در صورت نیاز تعمیر و به رویه " صحه گذاري تعمیر 

خودرو" مراجعه نمائید.

بازرسي سیستم
 بررسي نشتي هوا

1- "سیستم مکش هوا" را بررسي کنید.
◄ ُشل بودن، خرابي یا آلودگي دریچه گاز و واشر آن را بررسي 

کنید.
◄ وجود آلودگي، آسیب دیدگي یا ترک را روي منیفلد هوا، 

ISCA و انژکتورها بررسي کنید.
2- آیا نشتي وجود دارد؟

آري ◄در صورت نیاز تعمیر و به رویه " صحه گذاري تعمیر 
خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بررسي مسیر سوخت" مراجعه کنید.
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7-  آیا فشار سوخت در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر ◄گرفتگي فیلتر سوخت را بررسی کنید.
◄شیر داخل رگالتور فشار سوخت را بررسي کنید. )در صورت وجود مشکل، سوخت به مسیر برگشت نشت مي¬کند.(

◄ فشار تغذیه پمپ سوخت را بررسي کنید.
◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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 بررسی انژکتور
1- سوئیچ را ببندید.

2- انژکتور را باز کنید.
3-  گرفتگی انژکتور را بررسی کنید.

4-  مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 
را اندازه  بگیرید.

مشخصات: 
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

PCSV بررسی شیر
1-  سوئیچ را ببندید.

PCSV  -2 و شلنگ خالء را جدا کنید.
3-  با استفاده از گیج خالء دستی، خالئي به PCSV اعمال 

کنید.
4-  آیا PCSV توانایی نگه داری خالء را دارد؟

آري ◄ به رویه "بررسی انژکتور" مطابق زیر مراجعه نمائید. 
خیر ◄PCSV را با یك نمونه سالم و شناخته شده جایگزین 
کرده و عملکرد مناسب آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، PCSV را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسي شیر PCV )تهویه مثبت محفظه میل لنگ(

1- سوئیچ را ببندید.
PCV  -2 را باز کنید.

3- حرکت پیستون را به کمك حرکت رفت و برگشتي یك 
شيء نازک بررسي کنید.

4- آیا حرکت پیستون طبیعي است؟
آري ◄به رویه "بررسی PCSV" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ PCV را با یك نمونه سالم و شناخته شده جایگزین 
کرده و عملکرد مناسب آن را بررسي کنید. در صورت برطرف 
شدن مشکل، PCV را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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5- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بررسی سنسورهای مرتبط با نسبت هوا به سوخت" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
 Diagnostic Trouble" را وصل کرده و حالت GDS -1

Codes )DTCs(" را انتخاب کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

3- خودرو مطابق شرایط بررسي DTC  در اطالعات عمومي 
راه اندازي کنید.

4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟
آري ◄ به قسمت رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 

خیر ◄سیستم در حال حاضر مطابق با مشخصه¬هاي فني 
تعریف شده کار مي کند. 

خیر ◄ در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه 
گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی سنسورهای مرتبط با نسبت هوا به سوخت
1-  داده هاي خروجي سنسورهاي مرتبط با نسبت هوا به 
سوخت )سنسور اکسیژن، فشارسنج منیفولد هوا، سنسور 

موقعیت دریچه گاز، سنسور دمای 
مایع خنك کاری موتور، PCSV ، انژکتور و غیره( را روي 
GDS بررسي کنید. )به رویه راهنماي هر کد خطا مراجه 

کنید.(
2- آیا سنسورها به درستی کار می¬کنند؟

آري ◄خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است 

نتیجه تداخل سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي 
شیمیایي باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار 
بین ECM و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت 

نیاز، تعمیر را انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" 
مراجعه کنید.
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H2O و CO2 با همان بازدهي زمان نو و تازه بودن، استفاده 
کند. یك کاتالیست کاماًل مستهلك شده انطباقي 100 درصدي 

بین بسامد سنسورهاي عقب و جلو نشان مي دهد.          
DTC شرح

در صورتی که مقدار تصحیح نسبت هوا به سوخت از مقدار حدي 
کمتر باشد، کد خطای P0172 توسط ECM ایجاد می گردد. 

 DTC شرایط بروز

توضیحات عمومي
اکسیداسیون  در  آن  توانایي  وسیله  به  کاتالیست  یك  بازدهي 
CO و آالینده-هاي هیدرکربني توصیف مي شود. جهت اطالع 
از بازدهي کاتالیست، مجموعه کنترل موتور )ECM( پیام هاي 
با  را  دست  پایین  و  باالدست  اکسیژن  سنسورهاي  از  خروجي 
آیا خروجي سنسور عقب در  تا دریابد که  هم مقایسه مي کند 
است  باالدست  با خروجي سنسور  انطباق  و  نزدیك شدن  حال 
به-  غني-  مخلوط  تغییر  با  هوا/سوخت  نسبت  تغییرات  نه؟  یا 
رقیق همیشه بسامد سنسور اکسیژن جلویي را باال نگه مي دارد. 
خروجي  شود  مي  موجب  عملکردش  به  توجه  با  نیز  کاتالیست 
سنسور اکسیژن عقبي بسامد پایین تري داشته باشد. به محض 
این که کاتالیست فرسوده مي شود، پیام سنسور اکسیژن عقبي 
شروع به نزدیك شدن و انطباق با پیام سنسور اکسیژن جلویي 
با اکسیژن اشباع  مي کند. این بدان خاطر است که کاتالیست، 
شده و نمي تواند از اکسیژن براي تبدیل هیدروکربن و CO به 

P0172 نسبت هوا به سوخت بسیار غني )ردیف 1(
موقعیت سنسورهاي اکسیژن باالدست و پایین دست
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 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروزموارد

DTC حد بلند- مدت سیستم تنظیم سوخت )تامین بیش از حد سوخت(استراتژي •

• اتصال نامناسب
• سنسورهاي مرتبط
• سیستم مکش هوا

• فشار سوخت

شرایط ممکن عمومی

70 oC < دماي مایع خنك کاري •
80 oC > دماي هواي ورودي به موتور •

• زاویه دریچه گاز <  60% 
• فعال بودن کنترل بازخوردي الندا

• نبود خطاي مرتبط با سیستم زمان بندي متغیر سوپاپ ها
• نبود خطاي مرتبط با سنسور اکسیژن باالدست

• نبود احتراق ناقص
• نبود خطاي مرتبط با شیر بازیابي بخار

• نبود خطا در سنسورهاي مرتبط با نسبت هوا به سوخت )سنسور 
موقعیت میل لنگ، سنسور موقعیت دریچه گاز، دماسنج مایع خنك 

کاري موتور، سنسور دماي منیفلد هوا و غیره(

حالت 1

شرایط بررسي

1200 ~ 3800 rpm :دور موتور •
• بار موتور: % 99.8 ~ 30

40 ~ 190 kg/h :دبي جرمي هواي ورودي به موتور  •

• مقدار تطبیقي ضرب شونده  <  0.77مقدار حدی
مدت زمان 
• 30 ثانیه عیب یابی

حالت 2

• دور موتور ≤ rpm 920شرایط بررسي
24 kg/h ≥دبي جرمي هواي ورودي به موتور •

• مقدار تطبیقي جمع شونده  <  % 7.5مقدار حدی
مدت زمان 
• 20 ثانیهعیب یابی

شرایط روشن شدن چراغ 
• 3 سیکل رانندگیهشدار

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به   DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي مرتبط با نسبت هوا به سوخت )سنسور اکسیژن، سنسور دبي جرمي هواي ورودي، فشارسنج منیفلد هوا، سنسور موقعیت 

دریچه گاز، دماسنج مایع خنك¬کاري موتور، PCSV ، انژکتور و غیره( را در GDS پایش کنید.
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4- آیا پارامتر ")HO2S)S2" به درستی نمایان می شود؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 

کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄ به رویه "بازرسي اتصاالت برقي" مراجعه کنید
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 بررسی فشار مسیر سوخت 
1- سوئیچ را ببندید.

2-اتصال رله پمپ سوخت را از طریق جعبه فیوز داخل کابین 
قطع کنید.

3- موتور را روشن کرده و تا خاموش شدن آن صبر کنید و 
سپس سوئیچ را ببندید.

4- اتصال رله پمپ سوخت را مجدداً برقرار نمائید.
5- فشارسنج سوخت را با استفاده از تبدیل آن به فیلتر سوخت 

متصل کنید.
6- موتور را روشن کرده و فشار سوخت را اندازه  بگیرید.

مشخصات: تقریباً    3.5

بازرسي سیستم
 بررسي نشتي هوا

1- "سیستم مکش هوا" را بررسي کنید.
◄ ُشل بودن، خرابي یا آلودگي دریچه گاز و واشر آن را بررسي 

کنید.
◄وجود آلودگي، آسیب دیدگي یا ترک را روي منیفلد هوا، 

ISCA و انژکتورها بررسي کنید.
2- آیا نشتي وجود دارد؟

آري◄در صورت نیاز تعمیر و به رویه " صحه گذاري تعمیر 
خودرو" مراجعه نمائید.

خیر◄ به رویه "بررسي مسیر سوخت" مراجعه کنید.

بازرسي اتصاالت برقي
1-خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2-تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.        

 
 آیا مشکلي وجود دارد؟

آري ◄ در صورت نیاز تعمیر و به رویه " صحه گذاري تعمیر 
خودرو" مراجعه نمائید.

خیر ◄  به رویه "بازرسی سیستم" مراجعه کنید.
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7- آیا فشار سوخت در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسی قطعه" مراجعه نمائید. 

خیر◄گرفتگي فیلتر سوخت را بررسی کنید.
◄شیر داخل رگالتور فشار سوخت را بررسي کنید. )در صورت وجود مشکل، سوخت به مسیر برگشت نشت مي کند.(

◄ فشار تغذیه پمپ سوخت را بررسي کنید.
◄در صورت نیاز تعمیر نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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بررسی انژکتور
1-  سوئیچ را ببندید.

2-  انژکتور را باز کنید.
3-  گرفتگی انژکتور را بررسی کنید.

4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 
را اندازه  بگیرید.

مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

PCSV بررسی شیر
1-  سوئیچ را ببندید.

PCSV  -2 و شلنگ خالء را جدا کنید.
3-  با استفاده از گیج خالء دستی، خالئي را به PCSV اعمال 

کنید.
4-  آیا PCSV توانایی نگه داری خالء را دارد؟

آري ◄ به رویه "بررسی انژکتور" مطابق با روش ارائه شده در 
زیر مراجعه نمائید. 

خیر ◄ PCSV را با یك نمونه سالم و شناخته شده جایگزین 
برطرف  بررسي کنید. در صورت  را  کرده و عملکرد مناسب آن 
شدن مشکل، PCSV را تعویض کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسی قطعه
 بررسي شیر PCV )تهویه مثبت محفظه میل لنگ(

1- سوئیچ را ببندید.
PCV -2 را باز کنید.

3- حرکت پیستون را به کمك حرکت رفت و برگشتي یك شيء 
نازک بررسي کنید.

4- آیا حرکت پیستون طبیعي است؟
آري ◄ به رویه "بررسی PCSV" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ PCV را با یك نمونه سالم و شناخته شده جایگزین 
برطرف  بررسي کنید. در صورت  را  کرده و عملکرد مناسب آن 
"صحه گذاري  رویه  به  و  کرده  تعویض  را   PCV مشکل،  شدن 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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5- آیا مقاومت در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بررسی سنسورهای مرتبط با نسبت هوا به سوخت" مراجعه نمائید. 

خیر ◄ در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد.
GDS -1 را وصل کرده و حالت 

")Diagnostic Trouble Codes )DTCs" را انتخاب 
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
3- خودرو مطابق شرایط بررسي DTC  در اطالعات عمومي 

راه اندازي کنید.
4- آیا کد خطایي مشاهده مي شود؟

آري ◄ به قسمت رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
خیر ◄ در حال حاضر سیستم مطابق با مشخصه هاي فني 

تعریف شده کار مي کند. 

2-  آیا سنسورها به درستی کار می کنند؟
آري ◄خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف 

دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است 
نتیجه تداخل سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي 

شیمیایي باشد. بنابراین، اتصاالت نامناسب احتمالی را در مدار 
بین ECM و قطعات به صورت کامل بررسی کنید. در صورت 

نیاز، تعمیر را انجام داده و به رویه "صحه گذاری تعمیر خودرو" 
مراجعه کنید.

خیر ◄در صورت نیاز تعمیر یا تعویض را انجام دهید و به رویه 
"صحه گذاری تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

 بررسی سنسورهای مرتبط با نسبت هوا به سوخت
1- داده هاي خروجي سنسورهاي مرتبط با نسبت هوا به 
سوخت )سنسور اکسیژن، فشارسنج منیفولد هوا، سنسور 

موقعیت دریچه گاز،سنسور دماي 
مایع خنك کاری موتور، PCSV ، انژکتور و غیره( را روي 
GDS بررسي کنید. )به رویه راهنماي هر کد خطا رجوع 

کنید.(
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DTCشرح
انژکتور سیلندر 1، کد خطاي  مدار  در  در صورت وجود قطعي 

P0201 توسط ECM ایجاد مي گردد.  

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0201 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 1 
موقعیت انژکتور
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز بخش

DTC بررسی پیوستگي مدار، قطعي مداراستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• قطعي در مدار کنترل
• انژکتور

• پایان یافتن فرایند استارت موتور شرایط بررسي
• عدم وقوع شرایط قطع تزریق سوخت 

• قطعي مدار کنترل / قطعي مدار تغذیهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب¬یابی

•   سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل، انژکتور را غیر فعال 

مي کند، انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود 
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 
کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض را انجام دهید و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
   بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد باشد.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را 

اندازه بگیرید.
مشخصات : تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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1- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄به رویه "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعي یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار کنترل  
   بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

رویه  به  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  در  خیر◄ 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه 
  بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید. 

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 

را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه 

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs  (  "
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطایي وجود دارد؟

آري ◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
با مشخصه¬هاي فني  ◄ سیستم در حال حاضر مطابق  خیر 

تعریف شده کار مي کند.

 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
جزء  و   ECM بین  مرتبط  مدار  و  ضعیف  اتصاالت  لذا  باشد. 
به  و  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر  مورد 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك  را  معیوب  قطعه  خیر◄ 
جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در صورت 
"صحه گذاري  رویه  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  مشکل،  رفع 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
انژکتور سیلندر 2، کد خطاي  مدار  در  در صورت وجود قطعي 

P0202 توسط ECM ایجاد مي گردد.  

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0202 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 2 
موقعیت انژکتور
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز بخش

DTC بررسی پیوستگي مدار، قطعي مداراستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• قطعي در مدار کنترل
• انژکتور

• پایان یافتن فرایند استارت موتور شرایط بررسي
• عدم وقوع شرایط قطع تزریق سوخت 

• قطعي مدار کنترل / قطعي مدار تغذیهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

•   سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل، انژکتور را غیر فعال 

مي کند، انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود 
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 
کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض را انجام دهید و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر ◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسي مدار تغذیه
   بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد باشد.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را 

اندازه بگیرید.
مشخصات : تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ قطعي یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار کنترل  
   بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات: تقریباً 3.5 ولت
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 20[ 15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

رویه  به  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  در  خیر◄ 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه 
  بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید. 

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 

را اندازه  بگیرید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه 

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs(  "
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطایي وجود دارد؟

آري◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  مشخصه¬هاي  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.

 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
جزء  و   ECM بین  مرتبط  مدار  و  ضعیف  اتصاالت  لذا  باشد. 
به  و  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر  مورد 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك  را  معیوب  قطعه  خیر◄ 
جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در صورت 
"صحه گذاري  رویه  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  مشکل،  رفع 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

انژکتور سیلندر 3، کد خطاي  مدار  در  در صورت وجود قطعي 
P0203 توسط ECM ایجاد مي گردد.  

انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

DTC شرح

.موقعیت انژکتور

 
توضیحات عمومي
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوستگي مدار، قطعي مداراستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• قطعي در مدار کنترل
• انژکتور

• پایان یافتن فرایند استارت موتور شرایط بررسي
• عدم وقوع شرایط قطع تزریق سوخت 

• قطعي مدار کنترل / قطعي مدار تغذیهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال 

مي کند، انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار  باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان شده است؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري ◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها

پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 
دیدگي کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

بازرسي مدار تغذیه
  بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را 

اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر◄ قطعي یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار کنترل  
◄ بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات:

مشخصاتموارد
)Ω( 20[15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

رویه  به  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  خیر◄در 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه 
  بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید. 

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 

را اندازه  بگیرید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

GDS -1 را وصل کرده و گزینه
انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs  "  

کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 
راه اندازي کنید.  

4- آیا کد خطایي وجود دارد؟
آري◄به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  خیر◄سیستم 
تعریف شده کار مي کند.

 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك  را  معیوب  قطعه  خیر◄ 
جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در صورت 
"صحه گذاري  رویه  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  مشکل،  رفع 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:



425

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

DTC شرح
انژکتور سیلندر 4، کد خطاي  مدار  در  در صورت وجود قطعي 

P0204 توسط ECM ایجاد مي گردد.  
 DTC شرایط بروز

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  می¬کند.  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0204 قطعي مدار انژکتور- سیلندر 4 
موقعیت انژکتور
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوستگي مدار، قطعي مداراستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 
تغذیه

• قطعي در مدار کنترل
• انژکتور

• پایان یافتن فرایند استارت موتور شرایط بررسي
• عدم وقوع شرایط قطع تزریق سوخت 

• قطعي مدار کنترل / قطعي مدار تغذیهمقدار حدی
• پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال 

مي کند، انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار  باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان شده است؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها

پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 
دیدگي کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄ به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
  بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را 

اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟
آري ◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄  به رویه "بازرسي مدار تغذیه" مراجعه کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر◄ قطعي یا اتصال کوتاه در مدار را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار کنترل  
بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به انژکتور و بدنه را اندازه  بگیرید. 

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات:

مشخصاتموارد
)Ω( 20[15.2 ~ 13.8  مقاومت سیم پیچ oC  68 oF[

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄ به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

رویه  به  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  در  خیر◄ 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه 
  بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید. 

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتور )سمت قطعه( 

را اندازه  بگیرید.
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

GDS -1 را وصل کرده و گزینه
انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  

کنید.
2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.

عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 
راه اندازي کنید.  

4- آیا کد خطایي وجود دارد؟
آري◄  به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 
تعریف شده کار مي کند.

 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك  را  معیوب  قطعه  خیر◄ 
جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در صورت 
"صحه گذاري  رویه  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  مشکل،  رفع 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

توضیحات عمومي
جهت کنترل رله پمپ سوخت، ECM اتصال بدنه  یك سر کویل 
پمپ  رله  کویل  دیگر  سر  مي کند.  فراهم  را  سوخت  پمپ  رله 
سوخت به رله متصل است که در هنگام باز بودن سوئیچ، آن را 
فعال مي کند. مدار کنترل بین رله پمپ سوخت و ECM توسط 
ECM پایش مي شود. در هنگام باز کردن سوئیچ، ECM رله 
پمپ سوخت را تحریك کرده و رله برق مورد نیاز پمپ سوخت 

را تأمین مي ند. 
DTC شرح

 P0230 در صورت وجود قطعي در مدار پمپ سوخت، کد خطاي
توسط ECM ایجاد مي گردد.  

P0230 مدار اولیه پمپ سوخت 
موقعیت رله پمپ سوخت
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مشخصات:
مشخصاتموارد

)Ω( 120 ~70مقاومت سیم پیچ

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC اتصال نامناسب • بررسی پیوستگي مدار، قطعي مداراستراتژي •
• قطعي یا اتصال کوتاه به بدنه در مدار 

تغذیه
• قطعي در مدار کنترل

• رله پمپ سوخت

•  -شرایط بررسي

•  قطعي مدارمقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• تنها در صورت وجود کد خطاشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزارههاي "Fuel pump relay" را در GDS پایش کنید. 
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

4- آیا گزارهها  به درستي نمایش داده شده اند؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري ◄خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها

پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 
دیدگي کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار تغذیه
بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه تغذیه خروجي از باتري و پایه تغذیه خروجي 

از اتصال دسته سیم به رله پمپ سوخت را اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً برابر با ولتاژ باتري

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي مشاهده شده است؟
آري ◄ در صورت نیاز تعمیر نموده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي مدار رله پمپ سوخت" مراجعه 

کنید.
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5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي مدار کنترل" مراجعه کنید.

خیر ◄ فیوز 15 آمپر بین رله پمپ سوخت و رله اصلي را بررسي کنید.
◄ فیوز 30 آمپر ECU A بین رله پمپ سوخت و باتري را بررسي  کنید.

◄قطعي یا اتصال کوتاه در مدار تغذیه را تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي مدار کنترل  
بررسي قطعي یا اتصال کوتاه در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم رله پمپ سوخت و بدنه را اندازه بگیرید.

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
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عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو
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تأییدپایه ها
خیر2 ~ 1  
3 ~ 4)70  Ω ~ 120 Ω( آري

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

رویه  به  و  کرده  تعمیر  را  کنترل  مدار  در  قطعي  خیر◄ 
"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازرسي قطعه  
بازدید انژکتور

1-  سوئیچ را ببندید.   
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

پایه تغذیه رله  باتري و  از  پایه تغذیه خروجي  3- مقاومت بین 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه  بگیرید.

4- مقاومت بین پایه تغذیه خروجي از رله اصلي و پایه کنترل رله 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1  را وصل کرده و گزینه

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs(  "  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطایي وجود دارد؟

آري◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.

 

آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي  آري◄ 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
رویه  به  و  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄ قطعه معیوب را با یك رله پمپ سوخت سالم و شناخته 
شده جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در 
صورت رفع مشکل، رله پمپ سوخت را تعویض نموده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
کد خطاي  بدنه،  به  پمپ سوخت  مدار  کوتاه  اتصال  در صورت 

P0231 توسط ECM ایجاد مي گردد.  

توضیحات عمومي
جهت کنترل رله پمپ سوخت، ECM اتصال بدنه  یك سر کویل 
پمپ  رله  کویل  دیگر  سر  مي کند.  فراهم  را  سوخت  پمپ  رله 
سوخت به رله متصل است که در هنگام باز بودن سوئیچ، آن را 
فعال مي کند. مدار کنترل بین رله پمپ سوخت و ECM توسط 
ECM پایش مي شود. در هنگام باز کردن سوئیچ، ECM رله 
پمپ سوخت را تحریك کرده و رله برق مورد نیاز پمپ سوخت 

را تأمین مي کند. 

P0231 پایین بودن ولتاژ مدار ثانویه پمپ سوخت 
موقعیت رله پمپ سوخت
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 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوستگي مدار، پایین بودن ولتاژاستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل
• رله پمپ سوخت

•  -شرایط بررسي

• اتصال کوتاه به بدنه مقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• تنها در صورت وجود کد خطاشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را روشن کنید.
3- گزارههاي "Fuel pump relay" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامترها  به درستي نمایش داده شده اند؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 
کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر ◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار کنترل
بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به رله پمپ سوخت 

و بدنه را اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري ◄ در صورت نیاز تعمیر را انجام دهید و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄  به رویه "بازرسي مدار رله پمپ سوخت" مراجعه 

کنید.
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تأییدپایه ها
خیر2 ~ 1  
3 ~ 4)70  Ω ~ 120 Ω( آري

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل را تعمیر و به "رویه 
صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

      
بازرسي قطعه  
بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

پایه تغذیه رله  باتري و  از  پایه تغذیه خروجي  3- مقاومت بین 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.

4- مقاومت بین پایه تغذیه خروجي از رله اصلي و پایه کنترل رله 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.

مشخصات:تقریبا3.5ًولت
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs(  "  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطایي وجود دارد؟

آري◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  آري◄خرابي هاي 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
خیر ◄ قطعه معیوب را با یك رله پمپ سوخت سالم و شناخته 
شده جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در 
صورت رفع مشکل، رله پمپ سوخت را تعویض نموده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
در صورت اتصال کوتاه مدار پمپ سوخت به باتري، کد خطاي 

P0232 توسط ECM ایجاد مي گردد.  

توضیحات عمومي
جهت کنترل رله پمپ سوخت، ECM اتصال بدنه  یك سر کویل 
پمپ  رله  کویل  دیگر  سر  مي کند.  فراهم  را  سوخت  پمپ  رله 
سوخت به رله متصل است که در هنگام باز بودن سوئیچ، آن را 
فعال مي کند. مدار کنترل بین رله پمپ سوخت و ECM توسط 
ECM پایش مي شود. در هنگام باز کردن سوئیچ، ECM رله 
پمپ سوخت را تحریك کرده و رله برق مورد نیاز پمپ سوخت 

را تأمین مي کند. 

P0232 باال بودن ولتاژ مدار ثانویه پمپ سوخت
موقعیت رله پمپ سوخت
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( 120 ~70مقاومت سیم پیچ

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوستگي مدار، پایین بودن ولتاژاستراتژي •
• اتصال نامناسب 

• اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل
• رله پمپ سوخت

•  -شرایط بررسي

• اتصال کوتاه به باتري مقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• تنها در صورت وجود کد خطاشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را روشن کنید.
3- گزارههاي "Fuel pump relay" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا گزارهها  به درستي نمایش داده شده اند؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها
پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 

دیدگي کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازرسي مدار کنترل
بررسي قطعي یا  اتصال کوتاه در مدار تغذیه

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ را بین پایه کنترل اتصال دسته سیم به رله پمپ 

سوخت و بدنه اندازه  بگیرید.

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر نموده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄  به رویه "بازرسي مدار رله پمپ سوخت" مراجعه کنید.



460

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو



461

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

مشخصات:تقریبًا3.5ولت
تأییدپایه ها

خیر2 ~ 1  
3 ~ 4)70  Ω ~ 120 Ω( آري

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري◄  به رویه "بازرسي قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ اتصال کوتاه به بدنه در مدار کنترل را تعمیر و به "رویه 
صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه نمائید.

      
بازرسي قطعه  
بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید. 
2- اتصال رله پمپ سوخت را جدا کنید.

پایه تغذیه رله  باتري و  از  پایه تغذیه خروجي  3- مقاومت بین 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.

4- مقاومت بین پایه تغذیه خروجي از رله اصلي و پایه کنترل رله 
پمپ سوخت )سمت قطعه( را اندازه بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه 

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs(  "
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطایي وجود دارد؟

آري ◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم  خیر◄ 

تعریف شده کار مي کند.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در محدوده مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه”صحه گذاري تعمیر خودرو” مراجعه کنید.
خیر ◄ قطعه معیوب را با یك رله پمپ سوخت سالم و شناخته 
شده جایگزین نموده و عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. در 
صورت رفع مشکل، رله پمپ سوخت را تعویض نموده و به رویه 

"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
اگر در مدار انژکتور شماره 1 اتصال کوتاه به بدنه وجود داشته 

باشد، ECM کد خطای P0261 را ایجاد مي کند. 

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0261 پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 1
موقعیت انژکتور
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوسته مدار، ولتاژ پایین استراتژي •
• اتصال ضعیف

• اتصال کوتاه به منبع تغذیه در مدار 
کنترل

• انژکتور

• روشن بودن کامل موتور شرایط بررسي
• نبودن در شرایط قطع سوخت 

• ولتاژ پایین مدارمقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• تنها در صورت وجود کد خطاشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري صفر 
ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال مي کند 

انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار  باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود 
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 
کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازدید مدار کنترل
  بررسي اتصال کوتاه را در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال انژکتور روي دسته سیم و بدنه 

را اندازه بگیرید:

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
 

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري ◄ در صورت نیاز تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄ به رویه "بازدید مدار کنترل" مراجعه کنید.
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

5-آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄ به رویه "بازدید قطعه" مراجعه کنید.

خیر ◄ در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و سپس به 
رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازدید قطعه 
بررسي انژکتور

1- سوئیچ را ببندید.
2- انژکتورها را جدا کنید.

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
4- مقاومت بین پایه هاي تغذیه و کنترل انژکتورها )سمت 

انژکتور( را اندازه  بگیرید.
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473
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه

انتخاب  را   "  Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطاي لحظه¬اي وجود دارد؟

آري ◄ به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 

فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 
تعریف شده کار مي کند.

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
و  نموده  جایگزین  شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك   ◄ خیر 
عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. اگر مشکل اصالح و برطرف 
تعمیر  رویه"صحه گذاري  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  شد، 

خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
اگر در مدار انژکتور شماره 1 اتصال کوتاه به باتری وجود داشته 

باشد، ECM کد خطای P0262 را ایجاد مي کند. 

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0262 باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 1
موقعیت انژکتور
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوسته مدار، ولتاژ باال  استراتژي •
• اتصال ضعیف

• اتصال کوتاه به منبع تغذیه در مدار 
کنترل

• انژکتور

• روشن بودن کامل موتور شرایط بررسي
• نبودن در شرایط قطع سوخت 

• ولتاژ باال  مدارمقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی



477

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال 

مي کند انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار  باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود ؟
آري ◄  خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 

نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب دیدگي 
کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 

خیر ◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازدید مدار کنترل
   اتصال کوتاه را در مدار کنترل بررسي نمایید.

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال انژکتور روي دسته سیم و بدنه 

را اندازه  بگیرید:

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
 

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي پیدا شده است؟
آري  ◄  در صورت نیاز تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄ به رویه "بازدید مدار کنترل" مراجعه کنید.
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازدید قطعه" مراجعه کنید.

به  سپس  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  در   ◄ خیر 
رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازدید قطعه 
   بررسي انژکتور:

1- سوئیچ را ببندید.
2- انژکتورها را جدا کنید.

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
)سمت  انژکتورها  کنترل  و  تغذیه  هاي  پایه  بین  مقاومت   -4

انژکتور( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs("  
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطاي لحظه اي وجود دارد؟

آري ◄  به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 

تعریف شده کار مي کند.
 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
و  نموده  جایگزین  شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك   ◄ خیر 
عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. اگر مشکل اصالح و برطرف 
تعمیر  رویه"صحه گذاري  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  شد، 

خودرو" مراجعه کنید.



484

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

DTC شرح
اگر در مدار انژکتور شماره 2 اتصال کوتاه به بدنه  وجود داشته 

باشد، ECM کد خطای P0264 را ایجاد مي کند. 

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0264 پایین بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر2
موقعیت انژکتور
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوسته مدار، ولتاژ پایین  استراتژي •
• اتصال ضعیف

• اتصال کوتاه به منبع تغذیه در مدار 
کنترل

• انژکتور

• روشن بودن کامل موتور شرایط بررسي
• نبودن در شرایط قطع سوخت 

• ولتاژ پایین  مدارمقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار



486

عیب یابی الکتریکی موتور 1600/سراتو

نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري 
صفر ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال 

مي کند انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار  باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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4-آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود ؟
آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها( یا ECM)ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه ECM پاک 
نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب¬دیدگي 

کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر ◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازدید مدار کنترل
   بررسي اتصال کوتاه را در مدار کنترل 

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال انژکتور روي دسته  سیم و بدنه 

را اندازه  بگیرید:

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
 

بازدید اتصاالت برقي
1- خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري◄ در صورت نیاز تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر◄  به رویه "بازدید مدار کنترل" مراجعه کنید.
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

5- آیا ولتاژ اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
آري ◄  به رویه "بازدید قطعه" مراجعه کنید.

به  سپس  و  نموده  تعویض  یا  تعمیر  نیاز  صورت  در   ◄ خیر 
رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.

بازدید قطعه 
   بررسي انژکتور:

1- سوئیچ را ببندید.
2- انژکتورها را جدا کنید.

3- گرفتگي انژکتور را بررسي کنید.
)سمت  انژکتورها  کنترل  و  تغذیه  پایه هاي  بین  مقاومت   -4

انژکتور( را اندازه  بگیرید.
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صحه گذاري تعمیر خودرو 
بعد از تعمیر ضروري است که درست شدن خرابي صحه گذاري 

گردد:
GDS -1 را وصل کرده و گزینه 

انتخاب  را   "Diagnostic Trouble Codes )DTCs(  "
کنید.

2- با استفاده از GDS کدهاي خطا را پاک کنید.
عمومي  اطالعات  در    DTC بررسي  مطابق شرایط  3- خودرو 

راه اندازي کنید.  
4- آیا کد خطاي لحظه اي وجود دارد؟

آري ◄  به رویه عیب زدایي کاربردي مراجعه کنید. 
فني  هاي  مشخصه  با  مطابق  حاضر  حال  در  سیستم   ◄ خیر 

تعریف شده کار مي کند.
 

5- آیا مقاومت اندازه گیري شده در بازه مشخصات است؟
ضعف  از  ناشي  برقي  سیستم  در  زیادي  خرابي هاي   ◄ آري 
دسته سیم و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه 
الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي  تداخل سیستم هاي 
باشد. لذا اتصاالت ضعیف و مدار مرتبط بین ECM و جزء مورد 
به  و سپس  تعمیر  نیاز  صورت  در  نمایید.  بررسي  کاماًل  را  نظر 

رویه"صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
و  نموده  جایگزین  شده  شناخته  و  سالم  انژکتور  یك   ◄ خیر 
عملکرد مناسب آن را بررسي نمایید. اگر مشکل اصالح و برطرف 
تعمیر  رویه"صحه گذاري  به  و  نموده  تعویض  را  انژکتور  شد، 

خودرو" مراجعه کنید.
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DTC شرح
اگر در مدار انژکتور شماره 2 اتصال کوتاه به باتری وجود داشته 

باشد، ECM کد خطای P0265 را ایجاد مي کند. 

توضیحات عمومي
انژکتور سوخت کنترل الکترونیکی، شیري برقي است که مقدار 
دقیق سوخت محاسبه شده را جهت احتراق بهینه تحت سرعت 
برای  کند.  می  فراهم  موتور  برای  موتور،  مختلف  بارهای  و  ها 
سوخت  مقدار   ECM مناسب،  سوخت  به  هوا  نسبت  حصول 
تزریقی را با کنترل زمان عملکرد شیر برقي انژکتور و با توجه به 
اطالعات جریان هوای ورودی به سیلندرها و پیام های خروجی 
سنسور اکسیژن تنظیم می کند. برای کنترل دقیق، پاسخ سریع 
شیر برقي و برای احتراق ایده آل، مشخصه های تزریق بسیار مهم 

هستند.

P0265 باال بودن ولتاژ مدار انژکتور سیلندر 2 
موقعیت انژکتور
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مشخصات
مشخصاتموارد

)Ω( مقاومت سیم پیچ)68 oF    20 oC( 15.2~ 13.8

 DTC شرایط بروز
علت احتماليشرایط بروز موارد

DTC بررسی پیوسته مدار، ولتاژ باال   استراتژي •
• اتصال ضعیف

• اتصال کوتاه به منبع تغذیه در مدار 
کنترل

• انژکتور

• روشن بودن کامل موتور شرایط بررسي
• نبودن در شرایط قطع سوخت 

• ولتاژ باال   مدارمقدار حدی
•  پیوستهزمان عیب یابی

• سه سیکل رانندگیشرایط روشن شدن چراغ هشدار
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نمودار مدار عیب یابی
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پیام موجي شکل و داده ها

هنگامی  که ECM انژکتور را از طریق اتصال بدنه در مدار کنترل فعال مي-کند، ولتاژ مدار باید پایین ) به صورت تئوري صفر 
ولت( باشد و سوخت در این حالت تزریق مي گردد. هنگامي که ECM با باز کردن مدار کنترل انژکتور را غیر فعال مي کند 

انژکتور سوخت بسته و ولتاژ مدار باید براي یك لحظه به حداکثر خود برسد.

GDS پایش داده هاي
GDS -1 را به  DLC )کابل ارتباط داده ها( وصل نمایید.

2- موتور را تا دماي کاري گرم کنید.
3- گزاره "injector" را در GDS پایش کنید. 
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4- آیا پارامتر "injector" به درستي نمایان مي شود ؟
 ECM ها( و یا تعمیر موقتاً ایجاد و رفع شده و حافظه(ECM یا )آري ◄ خطا در اثر اتصال ضعیف اتصال سنسور)ها
پاک نشده است. اتصاالت را به منظور اطمینان از ُشل بودن، ضعف اتصال، خمیدگي، خوردگي، آلودگي، فساد و یا آسیب 

دیدگي کاماًل بررسي کنید. در صورت نیاز تعمیر یا تعویض نموده و به رویه "صحه گذاري تعمیر خودرو" مراجعه کنید. 
خیر◄  به رویه "بازدید اتصاالت برقي" مراجعه کنید.
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بازدید مدار کنترل
   بررسي اتصال کوتاه را در مدار کنترل

1- سوئیچ را ببندید.
2- اتصال انژکتور را جدا کنید.

3- سوئیچ باز و موتور خاموش باشد.
4- ولتاژ بین پایه کنترل اتصال انژکتور روي دسته  سیم و بدنه 

را اندازه بگیرید:

مشخصات : تقریباً 3.5 ولت
 

بازدید اتصاالت برقي
1-خرابي هاي زیادي در سیستم برقي ناشي از ضعف دسته سیم 

و اتصاالت است. خطاها هم چنین ممکن است نتیجه تداخل 
سیستم هاي الکتریکي، مکانیکي یا آسیب هاي شیمیایي باشد.

2- تمامي اتصاالت را به لحاظ ُشل بودن، ضعف اتصال، خمش، 
خوردگي، آلودگي، فساد یا آسیب دیدگي بازدید نمایید.

3- آیا مشکلي وجود دارد؟
آري ◄ در صورت نیاز تعمیر کرده و به رویه "صحه گذاري 

تعمیر خودرو" مراجعه کنید.
خیر ◄  به رویه "بازدید مدار کنترل" مراجعه کنید.


