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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

يك قطعه ايمني در خودرور مي باشد ، بنابراين احتياطات اوليه عيب يابي ديگري به غير آنچهESPيونيت كنترل
  .كه معمول است بايد بر روي آن انجام گيرد و اندازه گيري هاي حفاظتي ديگري بايد بر روي آن انجام گيرد

)a( ESP آن را ديده اندبايد توسط تكنسين هايي كه آموزش هاي الزم مربوط بهتعميرات يونيت كنترل
 .انجام گردد و تنها بايد از قطعات اصلي در هنگام تعويض قطعات استفاده نمود

)b( در هنگام عيب يابي و تعميرات يونيت كنترلESP سيستم ترمز عادي بايد عملكرد مربوط به خود را ،
 .انجام دهد

)c(ECU بررسي نمايد كه همه عناصربايد به صورت مداوم  ESPيونيت كنترلقبل و در هنگام رانندگي ،
. كار خود را به درستي انجام مي دهند  ESPالكتريكي مرتبط با يونيت كنترل

)d( هنگامي كه سوئيچ باز مي گردد بايد چراغ يونيت كنترلESP  EBD يك لحظه روشن شوند وو واحد
و  ونيت كنترلESPاگر در سيستم خطايي وجود نداشته باشد پس از مدت كمي بايد چراغ مربوط به ي

EBDبايد خاموش گردند.  
هنگامي كه. و چراغ ترمز دستي داراي كاربردهاي عمومي هستندEBDچراغ يونيت كنترل: توجه

  .ترمز دستي كشيده شده است يا روغن ترمز كم باشد چراغ مربوط به آنها روشن مي گردد
  

)e( موارد زير نشان مي دهد كه در سيستم خطا به وجود آمده است .
 .پس از آنكه سوئيچ باز شد ، چراغ هشدار براي مدت طوالني روشن بماند )1(

 .در هنگام رانندگي به صورت ناگهاني چراغ روشن گردد )2(

ني براي ترمزگيريدر اين هنگام راننده بايد از ترمز استفاده نموده و تا حد امكان سعي نمايد نيروي ناگها
بنابراين راننده بايد پس از روشن شدن چراغ. به كار نبرد تا از قفل شدن احتمالي چرخ ها جلوگيري نمايد

ABSدقت نمايد و سيستمABSرا به ورا بررسي نمايد و براي جلوگيري از ايجاد عيوب بيشتر خودر
  .تعميرگاه مجاز براي تعميرات منتقل نمايد

)f( فشار هيدروليABS
ك سيستم

ECU
با

شامل موارد زير مي گردد

. 

)1( ECUيونيت كنترلESP   :رله موتور با پمپ)و رله سلونوئيد)جبران كننده
 .شامل چهار سوپاپ ورودي و چهار سوپاپ خروجي مي گردد) : قطعه8(سلونوئيد )2(

و آكوموالتور) جبران كننده(پمپ )3(
موتور ، پيچ ها: موارد ديگر )4(

ه براي تعميرات هر يك از قطعات معيوب را جداگانه تعويض نمائيم مي توان كل واحد رابه جاي اينك
  .به صورت يكجا تعويض نمود
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داراي قطعات تعويضي داراي  ESPو سيستم يونيت كنترل. قطعات به صورت جداگانه پشتيباني نمي گردند
ك يا جداسازي قطعات سيستم كه منجر به ايجادهيچ مسئوليتي در قبال تعويض پمپ هيدرولي. گارانتي نمي باشد

  .مشكل گردد پذيرفته نمي گردد
)g( ECU   ESPيونيت كنترلاتصال
 .بايد سوئيچ بسته باشد  ESPهنگام جداسازي كانكتور يونيت كنترل)1(

)2( ECU خشك و تميز بوده باشد و هيچ گونه مواد  ESPيونيت كنترلاطمينان حاصل نمائيد كه كانكتور
 .خارجي و آلودگي در آن وجود نداشته باشد

) 3
( ECU  كانكتور

محل نصب
ESP  كنترل
  يونيت

 .بايد در پائين ترين نقطه پايه ستون باشد

) 4
( ECU  كانكتور

محل نصب
ESP  كنترل
  يونيت

 .بايد در كناري ترين نقطه عمودي پايه ستون باشد

)h( هيدروليك يونيت كنترلرگوالتور فشارESP  بايد به خوبي بدنه شده باشد. 

، رطوبت و گرد و خاك در محل جمع شده و  ESPدر صورت بدنه نادرست دسته سيم يونيت كنترل
ECU عملكرد مناسب و مطلوب  ESPيونيت كنترلموجب مي شود كه اتصال به خوبي برقرار نگردد و

  . خود را دارا نباشد
در انتهاي دسته سيم بايد از درزگير استفاده نمود و همچنين بايد به دور آن لوله ضد: اجرايياقدامات

  . گرما و ضد رطوبت استفاده گردد
) i

( ESP به لوله هاي سيستم ترمز متصل شد بايد كامال اطمينان حاصل  هنگامي كه لوله هاي يونست كنترل
ECUنمائيم كه اتصاالت درست انجام شده اند  

.
ESP  كنترل
قادر نيست كه تشخيص دهد كه آيا  يونيت
اتصاالت به درستي بكار رفته اند و تشخيص خطا يا عيب را بدهد

اتصال اشتباه موجب خواهد شد كه. 
. خطاهاي فاحشي رخ دهد

  : با توجه به محل توليد متفاوت مي باشد    ESPعالمت بر روي كنترل كننده فشار يونيت كنترل
MC1 :تصال با لوله ترمز شماره يك سيلندر اصلي ترمزا  
MC2 :اتصال با لوله ترمز شماره دو سيلندر اصلي ترمز  

FL :اتصال با لوله ترمز سيلندر بر روي سيلندر چرخ جلو چپ  
FR :اتصال با لوله ترمز سيلندر بر روي سيلندر چرخ جلو راست  
RL :چرخ عقب چپاتصال با لوله ترمز سيلندر بر روي سيلندر  
RR :اتصال با لوله ترمز سيلندر بر روي سيلندر چرخ عقب راست  

)j(اتصال درست سنسور سرعت چرخ ها بايد انجام گيرد.  
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  
  . را در هنگام عيب يابي بررسي نمائيد  ESPكنترليونيت
بايد. مراعات شده استاطمينان حاصل نمائيد كه موارد استاندارد مربوط به چرخ ها و تاير ها در خودرو.1

  .ميزان فرسايش چرخ ها به مقدار مساوي باشد
بررسي نمائيد كه هيچ گونه نشتي در رگوالتور فشار هيدروليك ، لوله هاي ترمز و كانكتورها وجود نداشته.2

  .باشد
  .را بررسي نمائيد  ESPفيوز يونيت كنترل.3
  .اشداطمينان حاصل نمائيد كه ميزان شارژ باتري حداكثر ب.4
مطمئن شويد كه بدنه به. بررسي نمائيد كه كانكتور باتري داراي آلودگي نباشد يا سرباتري شل نباشد.5

  .خوبي متصل گرديده باشد
اگر خطاي گذرايي. از لحاظ تداخل الكترومغناطيسي بسيار حساس مي باشند  ESPقطعات يونيت كنترل.6

تلفن موبايل نصب شده در خدمات پس از فروش به درستيرخ داد بررسي نمائيد كه آيا سيستم دزدگير يا
  .كار گذاشته شده است

  
سيستم عيب يابي خودكار.1

كيلومتر بر ساعت رسيد ، بوق بسيار كوتاهي از قسمت موتور15پس از آنكه خودرو روشن شد و سرعت آن به
  .مي باشد  ESPشنيده مي شود كه طبيعي بوده و مربوط به عيب يابي خودكار يونيت كنترل

 .مي باشد  ESPصدايي كه نشانگر عملكرد يونيت كنترل.2

a.صداي موتور از يونيت كنترلESP  شنيده مي گردد. 

b.صدايي كه به وسيله لرزش پدال ترمز شنيده مي گردد. 

c.در هنگام عملكرد يونيت كنترلESP  صداي سيستم تعليق خودرو در هنگام ترمزگيري به گوش مي ،
 .رسد

هنگامي كه سيستم در حال خود عيب يابي است يا سيستم عيب يابي در حال عملكرد است اگر صدا بلند.3
: باشد ، ممكن است به داليل زير باشد

a.ESPيا نگهدارنده آن شل شده باشند  يونيت كنترل .
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b.نگهدارنده يونيت كنترلESP  با بدنه ان شل شده باشند. 

c.شل شده باشدنگهدارنده لوله هاي ترمز. 

d.در لوله های ترمز هوا وجود داشته باشد. 

  : مي گردد  ESPيونيت كنترلمراحلي كه موجب تعويض
  : خود عيب يابي ديناميكي

امكان خود عيب  ESPكيلومتر بر ساعت باشد تا يونيت كنترل15پس از رفع عيب سرعت نبايد كمتر از.1
 .يابي ديناميكي داشته باشد

روشن شده و خاموش نگردد ، پس از عيب يابي بايد  ESPيونيت كنترلهنگامي كه چراغ عيب ياب.2
تنها هنگامي كه) به دليل سيگنال ناپايدار سنسور سرعت چرخ يا خطاي موتور(سوئيچ را باز و بسته نمود

اميكي را انجام ميتست خودكار دين  ESPيونيت كنترلكيلومتر بر ساعت مي رسد ،15سرعت خودرو به
 .دهد

  بررسي اعتبار
  .را پياده سازي كرده و بر روي خودروي ديگري كه سالم بود و مشكلي ندارد نصب نمائيد  ESPيونيت كنترل

  . نصب گردد  ESPيونيت كنترلكانكتورتنها الزم است كه دسته سيم
وجود  ESPيونيت كنترلهنوز روشن است ، نشان مي دهد كه خطا هنوز واقعا در  ESPيونيت كنترلاگر چراغ

  .مي تواند تعويض گردد  ESPيونيت كنترلدارد و
وجود ندارد و بايد  ESPيونيت كنترلخاموش گرديد ، نشان مي دهد كه خطا در  ESPيونيت كنترلاگر چراغ

  .يني قرار گيردبقيه موارد در خودرو مورد بررسي و بازب
ESPدر دو  هنگامي كه عملكرد بر طبق موارد فوق صورت مي گيرد اطمينان حاصل نمائيد كه يونيت كنترل

خودروي هم مدل نصب گرديده است و كانكتور آن به خوبي و محكم نصب گرديده است در غير اينصورت اين
جب مي شود كه سيگنال سنسور سرعت چرخاتصال ضعيف مو. نتيجه حاصل مي گردد كه مدار ناپايدار است

  .تخريب شده و از بين برود
  احتياطات اوليه

  .اطمينان حاصل نمائيد كه خودرو با تاير و چرخ مربوط به خودرو مجهز است.1
بررسي نمائيد كه هيچ گونه نشتي در رگوالتور فشار هيدروليك ، لوله هاي ترمز و كانكتورها وجود نداشته.2

  .باشد
10. را بررسي نمائيد  ESPيونيت كنترلفيوز.3 . آمپر مي باشند40و25،اين فيوزها شامل فيوزهاي

  . مطمئن باشيد كه از فيوز با سايز درست استفاده مي نمائيد
  .اطمينان حاصل نمائيد كه ميزان شارژ باتري حداكثر باشد.4
 .ثانيه آژير خاموش مي گردد4تا2پس ازسوئيچ را در حالت باز قرار دهيد و اطمينان حاصل نمائيد كه.5
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مراحل عيب يابي و تعميرات. خطا را تشخيص داده است  ESPاين نشان مي دهد كه مدول يونيت كنترل
 .را انجام دهيد

 .سوئيچ را در حالت بسته قرار دهيد.6

 .هيدخودرو را جك بزنيد و به آرامي روي صندلي بنشينيد و آن را در حالت خالص قرار د.7

 .ترمز دستي را آزاد نمائيد.8

 .چرخ را با دست بچرخانيد تا اطمينان حاصل نمائيد كه با ترمز سايش نداشته باشد.9

  : استفاده از ابزار مخصوص
  . احتياطات اوليه را تكميل نمائيد )1(
)2( NGS   . را به سوكت عيب يابي متصل نمائيدSSTمربوط بهكانكتور
NGSاين كار را با :توجه         .انجام دهيدتوجه به دستورالعمل كاربرد

 .مد كنترل فعال را بر طبق دستورات زير انجام دهيد)3(

  نوع دستورات  نام دستور  عملكرد
PMP   VPWRرله  RFورودي  RFخروجيموتور

  دستي  روشن  روشن  خاموش  خاموش  نگهداري فشار
  روشن  روشن  روشن  روشن  كاهش فشار

  
  . جدول باال نمونه اي از بررسي چرخ راست مي باشد

در مواردي كه كار توسط دو نفر انجام مي گردد ، يك نفر بايد پدال ترمز را داشته باشد و ديگري بايد چرخ :توجه
  .ها را بررسي نمايد

دستورات راپدال ترمز را فشار دهيد و در حاليكه سعي مي نمائيد چرخ هاي مورد بررسي را بچرخانيد ، )4(
  .انجام دهيد

)5( ESPنشان مي دهد كه سلونوئيد سالم  در حاليكه فشار را نگهداشته ايد صداي كليك از يونيت كنترل
بررسي نمائيد كه آيا چرخ ها با وجود اينكه پدال فشرده مي شود باز هم مي چرخند ؟. است

  بدون استفاده از ابزار مخصوص
  تكميل احتياطات اوليه.1
بنابراين با دقت كابل را متصل نمائيد كه تنها به. اتصال غلط كابل عيب يابي منجر به ايجاد خطا مي گردد :هشدار

  .ترمينال هاي خاصي برخورد مي نمايد
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TBSGNDبا استفاده از جامپر ترمينال.2   .متصل نمائيدكانكتور عيب يابي را به ترمينال
  .بخواهيد مانع از چرخش چرخ جلو گرددپدال ترمز را فشار دهيد و از كمك خود.3
از كمك خود بخواهيد كه پدال ترمز را. پدال ترمز را فشرده نگهداريد و سوئيچ را در حالت باز قرار دهيد.4

  به مدت نيم ثانيه رها نمايد و سپس بررسي نمائيد كه آيا در هنگام كاهش فشار چرخ ها مي چرخند ؟
جلو راست ، جلو چپ ، عقب راست ، عقب چپ. بررسي نمائيدبه ترتيب عملكرد چرخ هاي ديگر را.5

  : توجه
ESPرا تعويض نمائيد  اگر چرخ ها نمي چرخند واحد هيدروليك يونيت كنترل.  

اگر چرخ ها حركت مي كنند اما به ترتيب نادرست ، اتصال لوله ترمز را با واحد هيدروليك يونيت
  .بررسي نمائيد  ESPكنترل

  : توجه    
  .  عملكرد بهبود مي يابد نشان مي دهد كه سيستم سالم است5و4اگر در مرحله    

    ESPاتصال واحد هيدروليك روغن ترمز با يونيت كنترل-
    ESPشامل واحد هيدروليك روغن ترمز با يونيت كنترل-
-ESPسيستم الكتريكي درون واحد هيدروليك روغن ترمز با يونيت كنترل    
 )خروجي سيستم و دسته سيم مدول كنترل(  ESPمدول كنترل يونيت كنترل-

  : موارد باال شامل موارد زير نيز مي گردد
  ESPورودي سيستم و دسته سيم يونيت كنترل-
خطاي ناپايدار-
نشتي روغن-
6.TBS ه ترمينالكانكتور عيب يابي را بسوئيچ را در حالت خاموش قرار دهيد و اتصال جامپر ترمينال

GNDجدا نمائيد.    
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  هواگيري سيستم ترمز
. سيستم ترمز مي تواند به صورت دستي هواگيري گردد.1

  : هواگيري سيستم ترمز براي تعميرات مي تواند در سه مرحله زير انجام گيرد         
هواگيري با استفاده از پر كردن واحد-
هواگيري با پدال-
هواگيري با پدال و پر كردن يونيت-

  :توضيحات
مراحل هواگيري مي تواند در حلقه اول و در حلقه دوم انجام گيرد.  
پس از آنكه مشتري قطعات سيستم ترمز را تعويض كرد يا پدال ترمز نرم تر شد هواگيري بايد انجام گيرد.  
يت كنترلفشار هيدروليك واحد تعويض شده توسط مشتري بايد از نوع يونESP  تر باشد .  
در طول مراحل هواگيري سيستم ترمز بايد ساختار كامل داشته باشد و تمام اتصاالت فشار باالي آن داراي

  .شرايط درست باشند
در طول هواگيري بايد ليور دنده در موقعيت خالص باشد و ترمز دستي كشيده شده باشد. 

ورتيكه بر روي پوست شما ريخته شد بالفاصله آن را تميز نمائيداز آنجائيكه روغن ترمز خورنده است در ص. 

  هواگيري با استفاده از واحد پركن.2

A
200 .واحد هواگيري را به مخزن ذخيره روغن متصل نمائيد بار وجودبايد روغن ترمز كافي در آن در فشار

  .داشته باشد
↓

B  
  .خارج گردداوپيچ هواگيري چرخ سمت چپ را باز نمائيد تا ه

↓

C  
  .محدوده عملكرد پدال را بررسي نمائيد

↓

D  
  .در صورت وجود ايراد ، هواگيري چرخ ها را مجددا انجام دهيد

↓
Eسطح روغن ترمز را بررسي نمائيد كه بين محدوده حداقل و حداكثر باشد.  
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

هواگيری با استفاده از پدال.3

A
  .مخزن روغن ترمز را پر نمائيد

↓

B  
  .مراحل زير را براي خروج هوا از هر سيلندر چرخ تكرار كنيد

  جلو راست ، جلو چپ ، عقب راست ، عقب چپ: هاترتيب چرخ
↓

C  
  .پيچ هواگيري را باز  نمائيد

↓

D  
  .پدال ترمز را به صورت پي در پي فشار دهيد

↓

E
  .پيچ هواگيري را ببنديد

↓

F
  .رها نمائيدپدال ترمز را

↓

G
  .محدوده عملكرد پدال ترمز را بررسي نمائيد

↓

H
  .در صورت وجود ايراد ، هواگيري را تكرار نمائيد

↓
Jسطح روغن ترمز را بررسي نمائيد كه بين محدوده حداقل و حداكثر باشد.   

  

  هواگيری با استفاده از ترکيب پدال و پرکن.4

A
200 .مخزن ذخيره روغن متصل نمائيدواحد هواگيري را به بار وجودبايد روغن ترمز كافي در آن در فشار

  .داشته باشد
↓

B  
  .مراحل زير را براي خروج هوا از هر سيلندر چرخ تكرار كنيد

  جلو راست ، جلو چپ ، عقب راست ، عقب چپ: هاترتيب چرخ
↓

B1  
  .پدال ترمز را به صورت پي در پي فشار دهيد

↓

C  
  .محدوده عملكرد پدال ترمز را بررسي نمائيد

↓

D
  .در صورت ايراد هواگيري چرخ ها را مجددا انجام دهيد
↓

E  سطح روغن ترمز را بررسي نمائيد كه بين محدوده حداقل و حداكثر باشد.  
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  : توضيح
عقب چپ ، جلو چپ ، جلو راست ، عقب راست: ترتيبي كه براي حلقه بررسي چرخ ها توصيه مي شود  
اگر قبل از باز كردن پيچ فشار كاهش يافت  ، درجه درست پر كردن به صورت اتوماتيك تعيين مي گردد .  
در تمام مدت هواگيري مايع روغن در مخزن نمي تواند از حد مجاز خود كمتر گردد. 

: دياگرام هواگيري

  
  : مد عملكردي

پيچ هواگيري بر روي چرخ. روغن ترمز از طريق سيلندر اصلي و واحد فشار هيدروليك به سيلندر چرخ ها مي رود
مرتبا بر روي پدال ترمز فشار دهيد و رها نمايئد تا. جلو سمت چپ را باز نمائيد و بر روي چرخ هاي ديگر ببنديد

همين مراحل را بر روي چرخ هاي ديگر تكرار. لصي ها خارج گردند و روغن ترمز خالص گرددحباب ها و ناخا
  . نمائيد

    ESPكنترليونيتپياده سازي و نصب
  احتياط
مواظب باشيد يونيت كنترلESP  بر روي زمين نيفتد در صورت اين اتفاق بايد آن را تعويض نمود.  
  توجه
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

كنترلفشار هيدروليك يونيتESP  در قطعات مجتمع يونيت كنترلESP  اگر يكي از. تعيين مي گردد
ABS ABSمعيوب يا كنترل مدوالردو عملكرد كارايي خود را از دست بدهد واحد فشار هيدروليك

  . معيوب بايد تعويض گردند
  

  . مجموعه فيلتر هوا باتري و شيلنگ ورودي را پياده سازي نمائيد.1
  . ه سازي را مانند جدول انجام دهيدمراحل پياد.2
  . عمليات نصب را به صورت معكوس پياده سازي انجام دهيد.3

  
  

  مهره8  كانكتور دسته سيم1
  مهره9  محفظه گردنده سيلندر اصلي ترمز2
  مدوالر  ESPيونيت كنترل10  محفظه گردنده سيلندر اصلي ترمز3
  پيچ قفل كننده11  مجموعه لوله هاي ترمز جلو راست4
  پيچ قفل كننده12  لوله هاي ترمز جلو چپ5
  پيچ قفل كننده13  انتهاي جلوي لوله هاي ترمز جلو چپ6
    ESPيونيت كنترلنگهدارنده14  انتهاي جلوي لوله هاي ترمز عقب راست7
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  جداسازي كانكتور
بررسي نمائيد كه ميله قفل كننده كانكتور كامال محكم شده باشد .  
در هنگام پياده سازي به طور كامل ميله هاي قفل كننده را بكشيد .  
كانكتور الكتريكيESP  را بيرون بكشيد. 

  

  
    ESPيونيت كنترلپياده سازي و نصب نگهدارنده

  .پيچ هاي نصب را پياده سازي نمائيد.1
  . را پياده سازي نمائيد  ESPنگهدارنده يونيت كنترل.2
  .را پياده سازي نمائيد  ESPيونيت كنترل.3
  .مراحل نصب را برعكس مراحل پياده سازي انجام دهيد.4

  
  پيچ قفل6  مهره1
    ESPيونيت كنترلنگهدارنده7  مهره2
  ضربه گير8  مدوالر  ESPيونيت كنترل3
      مجموعه لوله هاي ترمز جلو راست4
      لوله هاي ترمز جلو چپ5

    ESPكنترلپياده سازي و نصب يونيت
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  
    ESPيونيت كنترلدياگرام اتصال لوله هاي ترمز

  
  ECUتشريح ترمينال هاي
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  ECUبا  ESPدياگرام ترمينال هاي رگوالتور فشار هيدروليك يونيت كنترل
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  ECUبا  ESPيونيت كنترلتشريح پين هاي رگوالتور فشار هيدروليك

  
  

  ولتاژ استاندارد  تست  توضيح  كد  ترمينال
1UBMR  12 تغذيه پيوسته

منبع

40 ولت با فيوز
آمپر

  ←→GND(38)  9.3～16.9  
4NEBVSILA  ESPچراغ هشدار يونيت كنترل    ←→GND(38)  9.3～16.9  
6FR WS  سرعت چرخ جلو راستسيگنال سنسور      
13MGND  05＞  منفي باتري  موتور پمپ برگشتV  
17DIAGK  سيمKعيب يابي  ←→GND(38)9.3～16.9  
18FR WP  سنسور سرعت چرخ جلو راست  ←→GND(38)9.3～16.9  
19RR WP  سنسور سرعت عقب راست  ←→GND(38)9.3～16.9  
20RL WS  سنسور سرعت چرخ عقب چپ      
22FL WS  سيگنال سنسور سرعت چرخ جلو چپ      
25UBVR  12 تغذيه پيوسته

منبع

25 ولت با فيوز
آمپر

  ←→MGND(13)  9.3～16.9  
28VSO  خروجي سيگنال سرعت      
16NABS control

unit SILA  چراغ هشدارEBD←→GND(38)  9.3～16.9  
30BLS   +ميكروسوئيچ چراغ ترمز  

  
←→GND(38)  9.3～16.9  

0  
31RR WS  سيگنال سنسور سرعت چرخ عقب راست    
32UZ  سوئيچ اصلي خودرو  ←→GND(38)9.3～16.9  
33RL WP  سنسور سرعت چرخ عقب چپ  ←→GND(38)9.3～16.9  
34FL WP  سنسور سرعت چرخ جلو چپ  ←→GND(38)9.3～16.9  
38VGND  ECU

بدنه
ESP كنترل
  يونيت

  ←→GND(13)  ＜05V  
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

    ESPيونيت كنترلسنسور سرعت چرخ هاي عقب و جلوپياده سازي و نصب
  .جداسازي را مطابق مراحل بيان شده در جدول انجام دهيد.1
  .مونتاژ را بر عكس مراحل جداسازي انجام دهيد.2

  
  

  كانكتور سنسور سرعت چرخ جلو1
  مهره قفل2
  پيچ قفل3
  پيچ قفل4
  نگهدارنده باالي سنسور سرعت چرخ جلو چپ5
  دسته سيم سنسور سرعت چرخ جلو6
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  

  ABSيونيت كنترلپياده سازي و نصب سنسور سرعت چرخ هاي عقب

  
  

  . شل گير را باز نمائيد.1
  .قطعات را به ترتيب بيان شده در جدول پياده سازي نمائيد.2
  .مراحل نصب را بر عكس مراحل پياده سازي انجام دهيد.3

  اتصال دسته سيم سنسور عقب1
  قفلپيچ2
  پيچ قفل3
  پيچ قفل4
  پيچ قفل5
  دسته سيم سنسور چرخ عقب6

  
  .بررسي نمائيدABSيونيت كنترلسنسور سرعت چرخ هاي عقب و جلو

  بررسي ظاهري
  .ي نموده و بررسي نمائيد كه سنسور سرعت شل يا آسيب ديده نباشدزچرخ ها و تاير را پياده سا

  .نمائيددر صورت لزوم آن را تعويض
  بررسي فاصله هوايي

  mm 1.3-- 0.2: فاصله. فاصله هوايي بين سنسور و چرخ دنده مربوط به آن را بررسي نمائيد
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  بررسي مقدار مقاومت
  .را جدا نمائيد  ESPكانكتور سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل.1
  .را بررسي نمائيد  ESPمقاومت سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل.2

     ABS   .را تعويض نمائيداگر مقدار مقاومت در محدوده تعيين شده نبود ، سنسور سرعت
  KΩ±1% 75: مقدار مقاومت     

  بررسي جريان
  .خودرو را جك بزنيد و به طور ايمن از سطح زمين فاصله دهيد.1
  .را از آن جدا نمائيد  ESPاتصال سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل.2
اگر ولتاژ تعيين شده در محدوده مجاز ديده. چرخ ها را با سرعت يك دور در دقيقه بچرخانيدهر يك از.3

  .را تعويض نمائيد    ESPنشد ، سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل
  mA 14.3—7.15: جريان مجاز         

  بررسي شكل موج ولتاژ
  .هيدخودرو را جك بزنيد و به طور ايمن از سطح زمين فاصله د.1
  .را از آن جدا نمائيد  ESPاتصال سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل.2
اگر شكل موج ولتاژ داراي تغيير شكل ، يا. هر يك از چرخ ها را با سرعت يك دور در دقيقه بچرخانيد.3

  .را بررسي نمائيد    ESPداراي نويز بود ، رتور سنسور سرعت مربوط به يونيت كنترل

  
OBD  

    يونيت كنترلESPبررسي خطاهاي عيب يابي
  . از روند صحيح مربوط به فرايند عيب يابي اطالع حاصل نمائيد
مراحل بررسي را بر. ابتدا به عالئم خطا توجه نمائيد. در طول مراحل عملكرد به نشانه هاي بروز عيب توجه نمائيد

  .طبق كدهاي خطاي عيب يابي انجام دهيد
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  توضيح
  . را انجام مي دهيد به موارد زير توجه نمائيد  ESPامي كه بررسي يونيت كنترلهنگ

    ESPيونيت كنترلمواردي كه چراغ هشدار
  .احتماال روشن مي شود

شرايطي كه چراغ هشدار
ABS خاموش مي شود.  

  .را كنترل نمائيد  ESPيونيت كنترل

و باهنگامي كه چرخ جلو بر روي رولر جك زده شده
20   ثانيه مي چرخدسرعت بيش از

سوئيچ را ببنديد و خودرو را با
كيلومتر بر15سرعت بيش از

ساعت برانيد و سپس عملكرد
  .صحيح را بررسي نمائيد

در حال كار است  يونيت كنترلESPاگر
  .بايد كنترل را تا تكميل متوقف نمائيد. 

  .ترمز دستي بطور كامل پائين داده نشده است
  .بر روي ترمز خش وجود دارد

  . خودرو داراي شتاب ناگهاني مثبت و منفي مي گردد
تايرهاي جلو و عقب سمت چپ و راست استاندارد

  .نيستند
مي  ESPيونيت كنترلولتاژ بارتري در نقطه اي كه به

10   .ولت استرسد كمتر از
10 ولتاژ باتري بايد به بيش از

  .يابدولت افزايش
را دنبال نمائيد  ESPيونيت كنترلكنترل

اگر. ولت كاهش يابد8تا ولتاژ باتري به
6 كيلومتر بر ساعتسرعت خودرو بيش از

ولت بماند ،8گردد و ولتاژ باتري كمتر از
كد خطا را ثبت مي  ESPيونيت كنترل

  .نمايد
  

    ESPيونيت كنترلتشريح مراحل تعميرات و نگهداري
هنگامي كه خطايي تشخيص داده شد. از دو قسمت مكانيكي و الكتريكي تشكيل شده است  ESPيونيت كنترل

  . الزم است كه خطا را به دو قسمت خطاهاي الكتريكي و فشار هيدروليك تقسيم نمائيم

خطاهاي سيستم الكتريكي.1
a.ESPبا توجه به چنين عملكردي. شدداراي عملكرد عيب يايب خطاها و عيوب مي با  يونيت كنترل

در. روشن مي گردد  ESPهنگامي كه خطا در سيستم الكتريكي رخ مي دهد ، چراغ هشدار يونيت كنترل
اين عملكرد. ذخيره مي گردند  ESPهنگام تعميرات خطاي قبلي و خطاي فعلي در سيستم يونيت كنترل

هاي منظم حتي خطاهايي كه در سيستم ثبت نشده اندعيب يابي اين قابليت را دارد كه در هنگام بررسي
TBS. را هم نشان دهد به بدنه اتصال كوتاه شد ، مي توان سوئيچ راDLCكانكتورپس از آنكه ترمينال

ON . ثانيه كدهاي خطا ذخيره شده و به طور متناوب نمايش داده مي شوند5در. قرار داددر حالت
اگر. به جدول كدهاي خطاي عيب يابي مراجعه نمائيد  ESPنيت كنترلبراي شناختن كدهاي خطاي يو

برخي كدهاي خاص در آن ذخيره شده بود اين نشان دهنده عملكرد صحيح آن مي باشد و نشان دهنده
 .اتصال نادرست كانكتور عيب يابي به دستگاه عيب ياب مي باشد

ESPشرايط ارتباطي مناسب بوده و همين طوربايد در  هنگام عيب يابي خطاها ، يونيت كنترل
ESPسالم باشند  سنسورهاي يونيت كنترل .  
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b .يونيت كنترلپس از تعمير ، كدهاي خطاي ذخيره شده درESP  يونيتاگر قطعا مرتبط با. را پاك نمائيد
  .تعويض شد بررسي نمائيد كه كد خطا وجود نداشته باشد  ESPكنترل

c .يونيت كنترلنكه سنسور سرعت چرخ تعمير شده ياآپس ازESP  تعويض گشت ، اگر سوئيچ باز مانده باشد
در اين حالت خودرو را با  سرعت بيشتر از. ممكن است خاموش نگردد  ESPيونيت كنترلچراغ مربوط به خطاي

. يكي به خود عيب يابي بپردازدبه صورت دينام  ESPيونيت كنترلكيلومتر در ساعت برانيد و اجازه دهيد15
خاموش گشته و سپس به پاك كردن كد خطا بپردازيد  يونيت كنترلESPاطمينان حاصل نمائيد كه چراغ خطاي

.  
d .يونيت كنترلاگر كانكتورESP  ، يونيت كنترلجدا شده است و در طول تعمير سوئيچ باز مانده استESP  

  .تلقي كرده و كد خطاي مربوط را ثبت مي نمايدعيباين امر را به منزله
  

  خطاهاي واحد فشار هيدروليك.2
a.ابتدا بايد تعيين كنيد كه خطا در. خطاها و عيوب واحد فشار هيدروليك شبيه سيتسم ترمز معمولي است

  است يا در سيستم ترمز معمولي ؟  ESPقطعات يونيت كنترل
b.يونيت كنترلقطعات حساسي در سيستم فشار هيدروليكESP  اگر مواد خارجي در سيستم. قرار دارند

مي  ESPوارد شوند موجب ايجاد خطا و نيز اختالل در كاركرد سيستم يونيت كنترل  ESPيونيت كنترل
از آنجائيكه متمركز كردن نقطه خطا مشكل مي باشد دقت نمائيد كه در هنگامي تعميرات يونيت. گردد

اگر روغن.(گرديد  ESPمانع از ورود اشياء در سيستم فشار هيدروليك يونيت كنترلبايد  ESPكنترل
) ترمز يا لوله ها بايد تعويض گردند

  جدول عيب يابي
روشن هستند  ESPبعضي وقت ها مواردي اتفاق مي افتد كه در حاليكه هر دو چراغ نشانگر و هشدار يونيت كنترل

  . ثبت نمي گردد  ESPكد خطا در يونيت كنترل
در جدول زير خطاهاي مربوط به چنين پديده هايي عالئم عيب يابي آنها آمده است كه در آن چراغ نشانگر روشن

  . نمي گردد
S/N   .مناسب انجام دهيدخطا را مشخص نموده و عمليات عيب يابي كد خطا را بر طبق

S/Nعالئم خطا  
  .روشن نمي گردد  ESPيونيت كنترليسوئيچ باز مي باشد اما چراغ عيب ياب1
  .ثانيه روشن مي ماند4،  يونيت كنترلESPسوئيچ باز مي باشد و چراغ هشدار2
روشن مي گردد و تا موقعي كه سوئيچ باز  ESPيونيت كنترلدر هنگام رانندگي يا موقعي كه خودرو پارك است چراغ3

  .است و بسته نشده است روشن مي ماند
  .چشمك مي زند  ESPيونيت كنترلدر هنگام رانندگي يا موقعي كه خودرو پارك است چراغ4
در وضعيتي قرار دارد كه نشانگر سالم بودن سيستم است اما در سيستم عيب  ESPيونيت كنترلاگر چه چراغ هشدار5

  .يا خطا وجود دارد
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  :ياگرام عيب يابيد
داليل احتمالي خطاي

  عيب يابي
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سوئيچ باز مي باشد اما
يونيتچراغ عيب يابي

ESPروشن نمي  كنترل
  .گردد

XXX                  

سوئيچ باز مي باشد و
يونيتچراغ هشدار
ESPكنترل  

4
ثانيه،
  .روشن مي ماند

    XXXXX            

در هنگام رانندگي يا
موقعي كه خودرو پارك

يونيتاست چراغ
ESPروشن مي  كنترل

گردد و تا موقعي كه
سوئيچ باز است و بسته
نشده است روشن مي

  .ماند

      XXXX          

در هنگام رانندگي يا
موقعي كه خودرو پارك

يونيتاست چراغ
ESPچشمك  كنترل

  .مي زند

  XXXXXX          

اگر چه چراغ هشدار
در  ESPيونيت كنترل

وضعيتي قرار دارد كه
نشانگر سالم بودن

سيستم است اما در
سيستم عيب يا خطا

  .وجود دارد

              XXX    

  
    

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



23

  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  عيب يابي
  .روشن نمي گردد  ESPيونيت كنترلسوئيچ باز مي باشد اما چراغ عيب يابي1

  .به بدنه خودرو اتصال كوتاه كرده است  مدار چراغ هشدار يونيت كنترلESP  علت بروز خطا
  عملكرد  بررسي موارد  مراحل

يونيتسوئيچ باز مي باشد اما چراغ عيب يابيهنگامي كه1
  ؟روشن نمي گردد  ESPكنترل

بررسي نمائيد كه كد خطايي ثبت نشده  بله
باشد اگر كد خطا ثبت شده است آن را رفع

  .كرده و به مرحله بعد برويد
  .و بدنه داشبورد را بررسي نمائيدPSمدار  خير

آيا چراغ هشدار در صورتي كه سوئيچ باز است و كانكتور يونيت2
  جدا شده است روشن مي ماند ؟  ESPكنترل

اتصال كوتاه شده  اگر يونيت كنترلESP  بله
را تعويض نمائيد  ESPاست يونيت كنترل

.  
  .به مرحله بعد برويد  خير

بررسي نمائيد كه آيا دسته سيم مربوط به جلو آمپر و يونيت3
  اتصال كرده است ؟  ESPكنترل

  .قطعه معيوب را تعمير نمائيد  بله
  .مدار چراغ هشدار جلو آمپر را تعمير نمائيد  خير

  
  .ثانيه روشن مي ماند4،  يونيت كنترلESPسوئيچ باز مي باشد و چراغ هشدار2

  .خطا تشخيص داده شده است  در يونيت كنترلESP  خطاعلت بروز
  .ولتاژ دريافتي خود را بسيار پائين تشخيص مي دهد  ESPيونيت كنترل
  .درست كار نمي كند  ESPيونيت كنترل

ESPدچار قطعي شده است  مدار چراغ هشدار يونيت كنترل.  
  عملكرد  بررسي مواردمراحل

بررسي نمائيد كه كد خطايي ثبت نشده  بله  ؟به خوبي بر قرار شده است  يونيت كنترلESPآيا اتصال كانكتور1
باشد اگر كد خطا ثبت شده است آن را رفع

  .كرده و به مرحله بعد برويد
  .و بدنه داشبورد را بررسي نمائيدPSمدار  خير

در صورتي كه سوئيچ باز است  ESPآيا چراغ هشدار يونيت كنترل2
  ثانيه خاموش مي گردد ؟4و بعد از مدت

اتصال كوتاه شده  اگر يونيت كنترلESP  بله
را تعويض نمائيد  ESPاست يونيت كنترل

.  
  .به مرحله بعد برويد  خير

  . بررسي عيب يابي مربوط به كد هاي خطا را انجام دهيد3
ESP  DTCكنترلبه عيب يابي عملكرد ، يونيت مراجعه، تست

  نموده و بررسي نمائيد كه آيا كد خطايي ثبت شده است؟

  .قطعه معيوب را تعمير نمائيد  بله
  .مدار چراغ هشدار جلو آمپر را تعمير نمائيد  خير

  .به مرحله بعد برويد  بله  .ولتاژ باتري را بررسي نمائيد كه مناسب باشد4
شارژ را مورد بررسي قرارباتري و سيستم  خير

  .دهيد
  .به مرحله بعد برويد  بلهآيا هنگامي كه موتور روشن است و در دور آرام مشغول كار است5
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  .سيستم شارژ را مورد بررسي قرار دهيد  خير  ولتاژ باتري مطلوب مي باشد ؟
  

  عملكرد  بررسي مواردمراحل
را جدا نموده و آن را از طريق  ESPاتصال كانكتور يونيت كنترل6

از ابزار مخصوص. ابزار مخصوص به دسته سيم متصل نمائيد
آيا هنگامي. استفاده نموده و چراغ هشدار را به بدنه متصل نمائيد

كه سوئيچ در موقعيت باز قرار مي گيرد چراغ هشدار يونيت
  ؟خاموش مي گردد    ESPكنترل

PS  بله يونيتو بدنهدسته سيم بين
  .را مورد بررسي قرار دهيد    ESPكنترل

قطعي سيم بين دسته سيم و چراغ هشدار  خير
در صفحه كيلومتر را  ESPيونيت كنترل

  .مورد بررسي قرار داده و تعمير نمائيد
  
روشن مي گردد و تا موقعي  ESPيونيت كنترلدر هنگام رانندگي يا موقعي كه خودرو پارك است چراغ3

  .كه سوئيچ باز است و بسته نشده است روشن مي ماند
خطا تشخيص داده شده است اما هنگامي كه سوئيچ مجددا باز مي  سيستم كنترل در يونيت كنترلESP  علت بروز خطا

  .عملكرد صحيح خود را دارا مي باشد  ESPگردد ، سيستم كنترل يونيت كنترل
ري كمتر از آنچه كه بايد باشد تشخيص داده شده اما هنگامي كه سوئيچ مجددا باز مي گردد ،ولتاژ بات

  .عملكرد صحيح خود را دارا مي باشد  ESPسيستم كنترل يونيت كنترل
  

  عملكرد  بررسي مواردمراحل
1DTC ، تست  OBDبه عملكرد. (را انجام دهيدتست كد خطاي

مراجعه كرده و بررسي نمائيد كه آيا كد خطا در  ESPيونيت كنترل
  ) حافظه ذخيره شده است ؟

براي هر كد خطاي ثبت شده بررسي را  بله
  .تكرار نمائيد

  .به مرحله بعد برويد  خير
  .به مرحله بعد برويد  بله  .ولتاژ باتري را بررسي نمائيد كه مناسب باشد2

بررسي قرارباتري و سيستم شارژ را مورد  خير
  .دهيد

آيا هنگامي كه موتور روشن است و در دور آرام مشغول كار است3
  ولتاژ باتري مطلوب مي باشد ؟

دسته سيم بين سيستم كنترل يونيت  بله
و بدنه را مورد بررسي قرار  ESPكنترل
  .دهيد

  .سيستم شارژ را مورد بررسي قرار دهيد  خير
  
  .چشمك مي زند  ESPيونيت كنترلدر هنگام رانندگي يا موقعي كه خودرو پارك است چراغ4

خطا تشخيص وجود دارد كه به صورت متناوب قطع و وصل مي  ESPقطعي موقتي در يونيت كنترل  علت بروز خطا
  )سيم تغذيه مثبت و بدنه به صورت لحظه اي دچار قطعي گرديده اند. (گردد

  عملكرد  بررسي مواردمراحل
1ESPبه مرحله بعد برويد  بله  ؟به خوبي بر قرار شده است  آيا اتصال كانكتور يونيت كنترل.  

كانكتور را به خوبي متصل نموده و به  خير
  .مرحله بعد برويد

در هنگام رانندگي روشن  ESPآيا اگر چراغ هشدار يونيت كنترل2
  بوده است با استارت مجدد خودرو دوباره روشن مي گردد؟

را مورد  ESPجعبه اتصالت يونيت كنترل  بله
  . بررسي قرار دهيد
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  .به مرحله بعد برويد  خير
  . بررسي عيب يابي مربوط به كد هاي خطا را انجام دهيد3

ESP  DTCبه عيب يابي عملكرد ، يونيت كنترل مراجعه، تست
  نموده و بررسي نمائيد كه آيا كد خطايي ثبت شده است؟

براي هر كد خطاي ثبت شده بررسي را  بله
  .تكرار نمائيد

  .به مرحله بعد برويد  خير
  

  .به مرحله بعد برويد  بله  .ولتاژ باتري را بررسي نمائيد كه مناسب باشد4
بررسي قرارباتري و سيستم شارژ را مورد  خير

  .دهيد
آيا هنگامي كه موتور روشن است و در دور آرام مشغول كار است5

  ولتاژ باتري مطلوب مي باشد ؟
  .به مرحله بعد برويد  بله
  .سيستم شارژ را مورد بررسي قرار دهيد  خير

را جدا نموده و آن را از طريق  ESPاتصال كانكتور يونيت كنترل6
از ابزار مخصوص. ابزار مخصوص به دسته سيم متصل نمائيد

آيا هنگامي. استفاده نموده و چراغ هشدار را به بدنه متصل نمائيد
كه سوئيچ در موقعيت باز قرار مي گيرد چراغ هشدار يونيت

  ؟خاموش مي گردد    ESPكنترل

PS  بله يونيتو بدنهدسته سيم بين
  .را مورد بررسي قرار دهيد    ESPكنترل

قطعي سيم بين دسته سيم و چراغ هشدار  خير
در صفحه كيلومتر را  ESPيونيت كنترل

  .مورد بررسي قرار داده و تعمير نمائيد
  
در وضعيتي قرار دارد كه نشانگر سالم بودن سيستم است اما در  ESPيونيت كنترلاگر چه چراغ هشدار5

  .سيستم عيب يا خطا وجود دارد
  .در سيستم خطاي مكانيكي وجود دارد  علت بروز خطا

  عملكرد  بررسي مواردمراحل
1DTC ، تست  OBDبه عملكرد. (را انجام دهيدتست كد خطاي

مراجعه كرده و بررسي نمائيد كه آيا كد خطا در  ESPيونيت كنترل
  ) حافظه ذخيره شده است ؟

براي هر كد خطاي ثبت شده بررسي را  بله
  .تكرار نمائيد

  .به مرحله بعد برويد  خير
  .را مورد بررسي قرار دهيد  ESPفشار هيدروليك يونيت كنترل2

ESPمراجعه نموده ، فشار هيدروليك يونيت  به يونيت كنترل
  . را مورد بررسي قرار دهيد  ESPكنترل

  آيا نتايج بررسي ها مورد قبول است ؟

سيستم ترمز معمولي را مورد بررسي قرار  بله
  .دهيد

هنگامي كه چرخ ها نمي چرخند واحد  خير
را  ESPفشار هيدروليك يونيت كنترل

  .تعويض نمائيد
هنگامي كه چرخ ها مي چرخند امااگر

ترتيب آنها درست نيست لوله هاي روغن
ESPرا مورد بررسي  ترمز يونيت كنترل

  .قرار دهيد
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  آناليز موارد خطاها
DTCDTC(16hex)  تشريح  نشانه عيبDTC  

C00320x4032  0100سنسور سرعت چرخ جلو چپ دچار قطعي مدار شده يا اتصال كوتاه شده است.  
C00310x4031  1000سنسور سرعت چرخ جلو چپ عملكرد گذرا دارد.  
C00350x4035  0100سنسور سرعت چرخ جلو راست دچار قطعي مدار شده يا اتصال كوتاه شده است.  
C00340x4034  1000سنسور سرعت چرخ جلو راست عملكرد گذرا دارد.  
C00380x4038  0100قطعي مدار شده يا اتصال كوتاه شده استسنسور سرعت چرخ عقب چپ دچار.  
C00370x4037  1000سنسور سرعت چرخ عقب چپ عملكرد گذرا دارد.  
C003B0x403B  1000سنسور سرعت چرخ عقب راست دچار قطعي مدار شده يا اتصال كوتاه شده است.  
C003A0x403A  1000سنسور سرعت چرخ عقب راست عملكرد گذرا دارد.  

  
در مواردي كه خطا يا ايراد سنسور سرعت چرخ به وجود مي آيد ، عموما داليل زير ممكن است موجب بروز آن

  . گرديده باشد
  سنسور سرعت چرخ

  دسته سيم سنسور سرعت چرخ
  كانكتور دسته سيم

ESPچرخ دنده يونيت كنترل    
ECU   اتصاالت

شروع به كار  كيلومتر بر ساعت افزايش دهيد ، يونيت كنترل15ESPپس از تشخيص كد خطا سرعت خودرو را تا
  .را تعويض نمود  ESPدر اين حالت نبايد يونيت كنترل. كرده و صداي آن شنيده مي شود

  خطاهاي سنسور سرعت چرخ
  .جايي كه احتماال موجب بروز خطا شده است  خطا

ن دچارآسنسور سرعت چرخ يا سيگنال
  .ايراد است

نسور سرعت چرخس.1
سنسور سرعت چرخاتصاالت نادرست.2
سنسور سرعت چرخارتباطات.3
پيچ نگهدارنده سنسور(با چرخ دندهسنسور سرعت چرخفاصله بسيار زياد.4

)شل شده است و سنسور در جای خود دچار لرزش می گردد
 .سنسور يا نگهدارنده آن دچار خوردگی يا پوسيدگی شده اند.5
  )شامل کثيفی ، آسيب ديدگی دندانه ها( ايراد چرخ دنده.6

  .کانکتور شکسته کثيف يا خيس شده است.1  سنسور سرعت چرخايراد اتصاالت
  .اتصال کانکتور سنسور سرعت چرخ شکسته يا شل شده است.2
  . سيم مسير بين سنسور و بدنه دچار قطعی شده است.3
  .اليه عايقی متصل به سنسور دچار صدمه شده است.4

اين. مي دهد    ESPيونيت كنترلسنسور سرعت چرخ ، سرعت چرخ را تشخيص داده و سيگنال مربوطه را به
.را كنترل مي نمايند  ESPيونيت كنترلسيگنال ها به گونه اي طراحي شده اند كه كار
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  خطاهاي سلونوئيد
DTCDTC(16hex)  تشريح  نشانه عيبDTC  

C10950x5095  0100سلونوئيدايراد.  
C00100x4010  0100ايراد شير ورودي جلو چپ  
C00110x4011  0100ايراد شير خروجي جلو چپ  
C00140x4014  0100ايراد شير ورودي جلو راست  
C00150x4015  0100ايراد شير خروجي جلو راست  
C00180x4018  0100ايراد شير ورودي چرخ عقب چپ  

  
  .احتماال موجب بروز خطا شده استجايي كه  شرايط  خطا

  ايراد سلونوئيد

  سلونوئيد مربوطه را فعال نمائيد اما بدون فيدبک.1
يونيتECUبه محض باز کردن سوئيچ ،.2

، بسته به اتصال کوتاه يا منبع تغذيه  ESPآنترل
سلونوئيد ، اتصال کوتاه موقتی يا پايدار را تشخيص

  .می دهد
در هنگام رانندگی خودرو خطای سلونوئيد يا.3

  . اتصاالت آن تشخيص داده می شود
خودرو با پدال ترمز فشرده نشده در حالت پايدار-

  . باقی می ماند
هنگامی که پدال ترمز فشرده می شود سرعت-

  . کيلومتر بر ساعت می رسد15به
يونيتدر همه شرايط خطاهای لوله های روغن در.4

با واحد فشار هيدروليک به وجود می  ESPآنترل
  .آيد

لوله های روغن واحد فشار هيدروليک.1
  دچار ايراد شده اند  ESPيونيت آنترل

  خطای مکانيکی و فشار هيدروليک.2

  
ECUيونيت كنترلESP  تا فشار روغناز طريق كنترل بدنه هر سلونوئيد ، عملكرد سلونوئيد را كنترل مي نمايد
  .تنظيم و كنترل نمايدترمز را
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  خطاهاي پمپ برگشت و موتور
DTCDTC(16hex)  تشريح  نشانه عيبDTC  

C00200x4020  0100پمپ برگشت كار نمي كند.  
  

  .جايي كه احتماال موجب بروز خطا شده است  شرايط  خطا

موتور/ پمپ
  برگشت

ثانيه فعال60پس از آنکه رله پمپ برگشت به مدت.1
بازبينی پمپ برگشت نشان می دهد که ولتاژیشد ،

  .وجود ندارد
رله موتور و پمپ برگشت دچار خرابی شده و کار.2

بازبينی پمپ برگشت نشان می دهد که. نمی کند
  .ثانيه افزايش يافته است 5/2ولتاژ

کارکرد رله موتور پمپ برگشت متوقف شده است ،.3
دچاربازبينی پمپ برگشت نشان می دهد که ولتاژ

  .افت نشده است

يونيتمدار موتور پمپ برگشت در.1
    ESPآنترل

قطعی مدار رله پمپ برگشت.2
ايراد در مدار رله پمپ برگشت.3
ايراد در اتصاالت پمپ برگشت.4
بدنه شل شده است.5
 .مثبت تغذيه شل شده است.6
  خطا در موتور پمپ برگشت.7

، پمپ برگشت كار مي كند و روغن ترمز پمپ كمكي چرخ ترمز كننده  ESPدر مرحله كاهش فشار يونيت كنترل
  .را به لوله ها ي پمپ اصلي آن پمپاژ مي نمايد و فشار روغن ترمز پمپ كمكي ترمز را كاهش مي دهد

EBD روغن ترمز پس از آنكه در آكوموالتور ذخيره شد بازگشت داده مي شود اما اگر: در مرحله كاهش فشار
ECUآكوموالتو يونيتر با روغن ترمز پر گردد ، توقف چرخ هاي عقب سريع تر از چرخ هاي جلو خواهد بود و

ESPعملكرد پمپ برگشت را كنترل مي نمايد و پمپ روغن اضافي را به مدار پمپ اصلي ترمز باز مي  كنترل
  .گرداند

  
  : خطاي ميكروسوئيچ چراغ ترمز

  .ز خطا شده استجايي كه احتماال موجب برو  شرايط  خطا

ميكروسوئيچ
  ترمز

. در مسيرهاي زير قطعي يا مقاومت زياد وجود دارد
سيگنال مدار ميکروسوئيچ ترمز.1
بدنه مدار چراغ ترمز.2
  چراغ ترمز.3

ميکروسوئيچ ترمز.1
مدار ميکروسوئيچ ترمز.2
کانکتور ميکروسوئيچ ترمز.3
  ESPيونيت آنترلبدنه.4
با رگوالتور فاشر  ESPواحد کنترل.5

  روغن ترمز

  
هنگامي كه پدال ترمز فشرده مي شود ، اين ميكروسوئيچ. ميكروسوئيچ ترمز يك ميكروسوئيچ معموال باز است

  .ميكروسوئيچ چراغ ترمز مثبت تغذيه المپ چراغ ترمز را تامين مي نمايد. وصل مي گردد
ECUيونيت كنترلESP  بر ولتاژ ميكروسوئيچ چراغ ترمز نظارت مي نمايد تا بتواند همزمان با ترمز ، مدار

   .ميكروسوئيچ ترمز را هم تست نمايد
  . دسته سيم ميكروسوئيچ ترمز را بررسي نمائيد: توصيه

  . را نبايد تعويض كرد  ESPيونيت كنترل
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  : ECUخطاهاي
DTCDTC(16hex)  تشريح  نشانه عيبDTC  

C19000x5900  0100افزايش ولتاژ بيش از حدECU  
C19010x5901  0100كاهش ولتاژ بيش از حدECU  
C10000x5000  0100خطايHWدرECU  

  
  . باتري و سطح ولتاژ آن را بررسي نمائيد: توصيه

. را نبايد تعويض كرد  ESPيونيت كنترل
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ESPيم و نگهداريتنظيراهنما

  اقدامات احتياطي براي تعميرات وعيب يابی.1

يك جزء مربوط به ايمني است به طوري كه در مورد تعمير و نگهداري و عيبESPواحد تنظيم فشار هيدروليكي

يابي اين بخش الزم است كه موارد ايمني عمومي و اقدامات پيشگيرانه و همچنين اقدامات احتياطي تشخيصي زير

  .پيروي شود

)a(  سيESP . مير و نگهداري شودتعانداي آموزش ديدههايي كه به صورت حرفهبايد توسط تكنسينستم

  .توان در جايگزيني استفاده كردرا مياصليعالوه بر اين، تنها قطعات ارائه شده توسط

b) (  ترمينال يا قطعات نصب شده، قطعات مشكوك را بازديد كنيد و دوبارهاتصاالتدر مورد مشكالت در

  .نرمال برگرددحالتطور كامل يا موقت بهممكن است سيستم دوباره به. ببنديد

)c(  با هدف تعيين محل مشكل، الزم است براي بررسي وضعيت در هنگام وقوع مشكل مواردي از قبيل كد

  .بلي مورد بررسي قرار گيرندو سوابق ق اهجريان داده -خطاها

)d(  قبل از تشخيص مشكل سيستمESPالزم است مطمئن شويد سيستم ترمز معمولي به صورت نرمال ،

وابسته به دقت سيگنال خروجي از ديگرESPملكرد نرمال واحد كنترل الكترونيكيع. كندعمل مي

ها قرار گيردممكن است تحت تاثير مشكالت ديگر سيستمESP هاي بدنه است و سيستمسيستم

DTCبنابراين ها مورد بررسي قرار گيرند، از قبيل كدهاي خطا برايديگر سيستمالزم است كد خطاهاي

  هايي مانند باتري، جعبه فيوز، موتور، گيربكس و تجهيزات بدنه و غيرهسيستم

)c(  در مدت روشن بودن خودرو و يا در حال حرESP ، پايش همه اجزاءكت، واحد كنترل الكترونيكي

  .داردنگه ميرا براي عملكرد نرمال خودرو  ESPالكترونيكي مربوط به

)f (  المپخودرو باز استسوئيچهنگامي كه ،ABS در. ثانيه روشن است3براي حدودESPوEBD،هاي

ها به صورت اتوماتيك خاموشالمپESPوABS،EBD هايصورت نبودن هيچ مشكل در سيستم

  .شوندمي
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)g(  در زمان روشن بودن -1: ها، دو شرط زير وجود خواهد داشتدر مورد مشكالت شناسايي شده در سيستم

المپ هاي هشدار دهنده در مدت -2;مانندهاي هشدار دهنده روشن ميپمجرقه، برخي از السوئيچ

ABSدپ هشدار دهنهنگامي كه الم. حركت خودرو روشن مي مانند
تواند از ترمزروشن است راننده ميه

معمولي استفاده كند اما راننده بايد براي جلوگيري از قفل شدن چرخ تاحد امكان نيروي ترمزي چرخ را

ESP .كاهش دهد فقط المپ
وقتي كه

ABS وروشن است، عملكرد

 EBDممكن است تحت تاثير خرابي

ESPبا خودرويهاي هشدار دهنده، الزم است با دقتن المپدصورت روشن شبنابراين در .قرار بگيرد

هايما اتوماتيك رانندگي كنيد تا تعميرات الزم براي جلوگيري از مشكالت بيشتر كه ممكن است منجر به

  .شود، صورت پذيردتصادف

)h (  هاي زير استبا واحد كنترل كننده فشار شامل قسمتيونيت هيدروليكي:  

ECU  ESP :به رله موتور پمپ برگشت دهنده و رله شير برقي تجهيز شده است.  

ينگسوئيچشير2شير خروجي،4شير ورودي،4ورودي روغن،2شامل): 12در مجموع( شير برقي

  شير كنترل برگشت دهنده2فشار باال و

پمپ برگشت دهنده و آكوموالتور فشار  

با واحد كنترل رايونيت هيدروليكتوانيدفقط ميها و غيره،سنسور فشار، موتور پمپ برگشت دهنده، پيچ

  . باشدگزين كنيد و تعميرات اساسي يا جزيي مجاز نمييبه صورت كامل جا

)i(سوار كردنجداسازي وESP ECU  

كانكتوراساريدقبل از جESP ECUدر حالت خاموشراخودروسوئيچ، الزم استمهاركننده

 ;زه جداسازي و يا الحاق را نداريداجا ،و در حالت موتور روشنقرار دهيد

مطمئن  شويد كهESP ECU   ;خارجي هستندوادخشك و تميز و بدون مكانكتور مهاركننده
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كانكتور مهاركنندهESP ECUبا انتهاي افقي به پايه(بايد به صورت افقي در محل خود نصب شود(;  

  ESP ECU   .)با سمت عمودي آن به پايه(بايد به صورت عمودي در محل خود نصب شودكانكتور مهاركننده

)j(واحدكانكتور مهاركننده و سنسوربراي نصب و يا جداسازيESPسوئيچ خودروبايد ،يونيت هيدروليك

به منظور اجتناب از. باشد مگر اينكه در مراحل بازرسي طور ديگري مشخص شده باشدبستهدر حالت

ترجيحاً قطع كنيدخودروسوئيچاشتباه در   .، كابل مثبت باتري را 

)k(ESP8 برنامه. ومبيل هايما مورد استفاده قرار بگيردتتواند به طور معمول بدون برنامه ريزي در اميبوش

ECUرا فلش.  
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)l(يونيت هيدروليكESPبودن اينضعيفدر صورت. با واحد كنترل بايد به خوبي بر روي هم بنشينند

ESP ECU، ممكن است آب و نم از طريق اثر موينگي كانالنشست نفوذهاي پايين مهاركننده به داخل

برهاي حرارتيپو تيواز درزگير: اقدامات پيشگيرانه را انجام دهيد. عملكرد آن شودعدمكند و منجر به

  .مهاركننده استفاده كنيدهاي عريان كانكتورروي پايه

)m (استسالمسيم كشي تمام سنسورهاي چرخ كهمطمئن شويد كه.  

)n(هيدروليكيونيتESPصل شودتبايد به درستي به خط ترمز م .ESP صحيحاتصالتواندنميواحد كنترل

به هرحال، انجام نادرست ممكن. كند بنابراين مشكل پشتيباني را انجام نخواهد دادكنترلخط ترمز را

ESP. است منجر به حوادث جدي شود اندكيمحل قرارگيري عالئم روي واحد كنترل فشار هيدروليك

  :بااستمتفاوت شده و مطابق

MC1 :سيلندر اصليبهال خط ترمز اولتصا  

MC2 :ندر اصليسيلبهخط ترمز دوماتصال  

FL (or VL) :سيلندر ترمز چرخ جلو سمت چپبهاتصال لوله ترمز  

FR (or VR) :سيلندر ترمز چرخ جلو سمت راستبهاتصال لوله ترمز  

RL (or HL) :سيلندر ترمز چرخ عقب سمت چپبهاتصال لوله ترمز  

RR (or HR) :سيلندر ترمز چرخ عقب سمت راستبهاتصال لوله ترمز  
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  :يابيبيزات عيو تجهير و نگهداريتعم     .2

ESPبراي) مولتي برند( ياب هايمادستگاه عيب   :و عملكرد آن به صورت زير استهم استفاده ميشودعيب يابي

  مشخصات سيستم      

  خواندن كدهاي خطا      

  پاك كردن كدهاي خطا  عملكرد عيب يابي

  خواندن اطالعات در حال اجرا      

  سنسور فرمانمقداردهي اوليه      
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

  

   :نمودار موقعيت اجزاء. 3

  
براي موقعيت قطعات خاص ، به كتابچه راهنماي. گيرديك مرجع مورد استفاده قرار مياين نمودار فقط به عنوان

  .تعميرات و نگهداري خودرو مراجعه كنيد

  

  نترلكمجموعه واحدESP  

  سنسور سرعت خودرو  

  سنسور زاويه فرمان  

  انحرافسنسور سرعت
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ESPيسيبرايابيبيروش ع. 4   با واحد كنترلستم
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رانندگي به طرف تعميرگاه  1

آناليز مشكالت مشتري  2

خواندن كد خطاها  3

4به مرحله موجود

9به مرحله بدون خطا

كدهاي خطا را در چك ليست پر كنيد و آنها را پاك كنيد     4

برسد تاkm/h15به خودرو شتاب بدهيد تا سرعت به بيش از: بررسي و نحوه توليد مشكالت    5
  .وضعيت مشكل شبيه سازي شود و دوباره خطاها خوانده شود

8به مرحله. خطاهاي جاري موجود

6به مرحله. حفظ خطاها بدون خطا

آيا خطا مربوط به دليلي است؟     6

7به مرحله. مشكل تصادفي بله

9به مرحله. حذف مشكل بدون خطا

 .يكبار ديگر مشكل را شبيه سازي كنيد     7

10به مرحله.انجام و حذف مشكل مطابق ليست خطاها     8

انجام و حذف مشكل مطابق با جدول عالئم خطا     9

رفع مشكالت تاييد شده و انجام بازديدهاي بعد از اتمام تعميرات     10

جلوگيري از بازگشت مجدد مشكل     11

پايان     12
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  صیيتشخيدهايبازد .5

  بازرسي اوليه  5.1

ESP . شود را بازرسي كنيدقطعاتي كه به آساني در دسترس است و ممكن است منجر به خطا در سيستم

هاي چشمي و روشهاي بازرسي ظاهري ممكن است محل مشكل را به سرعت مشخص كند در نتيجهبازرسي

  .عيب يابي بيشتر غيرضروري است

)a( يل با ابعاد و توصيه شده يكسان باشند وهاي نصب شده بر روي اتومبمطمئن شويد تايرها و رينگ چرخ

  .طرح و عمق آج الستيك بر روي يك محور يكسان باشد

فقطتايرعكس( هاي خاص تاير به كتابچه تعميرات خودرو مراجعه كنيدمدلشناسائيبراي :توجه

  .)و با خودرو مطابقت نداردجهت راهنمائي استفاده شده

)b(  و اتصاالت خطوط ترمز را از نظر نشتي چك كنيديونيت هيدروليكي.   
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)c( فيوزهاي مربوطه با ظرفيتA10)ECU براي موتور(A40،)براي شيرهاي برقي(A25،)براي

فقط فيوزها با. ها و كانكتورهاي فيوز را جهت اتصال خوب چك كنيدپين. در جعبه فيوز را چك كنيد) پمپ

  .مدل مناسب بايد به كار برود

)d( مطمئن شويد ولتاژ تامين شده از طرف باتري در رنج نرمال باشد)رنج نرمال ولتاژ برايECU16.8-

   )ولت است9.7

)e (كنيدبررسيبودنكانكتورهاي باتري را از نظر خوردگي يا شل.  

)f (هاي ظاهري و چشمي را براي اجزاء الكتريكي زير انجام دهيدبازرسي:  

تور مهاركنندهكهاي كاناجزاء و پينESPاز نظر اتصال صحيح چك كنيد، له شدگي و يا قطع شدن  

اجزاء احتراق، دينام و موتور، دستگاه صوتي و ياماننديا جريان باالباالولتاژدر صورت استفاده از اجزاء

عملكرد نرمالممكن است جريان القايي در مدارها توليد كنند و سبب تداخل در،آمپلي فاير نصب شده

  .مدارها شوند
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مربوط بهاجزاءESPرا از نظر شل بودن و يا ناقص جازدن اتصاالت چك كنيد.  

اجزاءESPبه تداخل الكترومغناطيسي)EMI (اين سبب ايجاد عالئم خطا موقت مي. حساس هستند-

هاي هشدارقبيل دستگاههاي نصب شده پس از فروش را از نظر نصب درست بررسي كنيد، ازشود، دستگاه

  .هاي مختلف، سيستم صوتي و تلفن خودرو و غيرهدهنده دزدگير، نصب روشنايي و المپ
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)g (ESPعملكرد. يك سيستم ايمني فعال استESPبراساس حد چسبندگي بين الستيك و سطح جاده است .

ESP،هاي لغزنده با سرعت باالبا اين حال وقتي با سرعت باالتر از حد مجاز گردش شود و يا رانندگي در جاده

   .تواند به طور كامل از لغزش خودرو جلوگيري كندنمي

  

)h (صداي عملكردESP  

كوتاهي در محفظه) وز وز(رسد، صدايميkm/h15خودرو بهبعد از روشن شدن موتور وقتي كه سرعت

ESP) خودكاربازرسي(اين صدا براي. موتور وجود خواهد داشت . باشداي نرمال مياست و پديدهسيستم

ESP يونيتصداهاي پمپ داخلي: عبارتند ازشوندساخته ميصداهايي كه در مدت عملكرد نرمال

عملكرد پمپ برگشت دهنده، ارتعاش پدال ترمز و همچنين صداهاي اثر سيستمها و، شير برقيهيدروليكي

  تعليق به علت عملكرد ترمز، و غيره
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بيش از حد بلند است، علت ممكن است بهESPيا عملكردبازرسي خودكار سيستموقتي كه صدا در مدت

  :شرح زير باشد

  هاي واحد كنترل فشار هيدروليكيلقي در ثابت كننده

  ر پايه واحد كنترل فشار هيدروليكيلقي د

  آسيب ديدگي و يا گم شدن واشر قفلي واحد هيدروليكي فشار

  هاي اتصاالت خط ترمزشل شدن ثابت كننده

  اياتصاالت خط ترمز نسبت به وضعيت كارخانهجهتاختالف
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  المپ اخطار بازرسي  5.2

)a (رها كردن اهرم ترمز دستي  

)b( دهندههشدارهايالمپبررسي  

ABS)روشن كنيد(را باز كنيدخودروسوئيچ وEBD، المپ هشدار دهنده، بررسي المپ هشدار دهنده

ESP   .ثانيه روشن و سپس خاموش شود30ها بايد به مدتو اين المپالمپ هشدار دهنده

  :توجه

  .متفاوت استهشدار دهنده مدل به مدلهايالمپترتيب

EBDدرعيب يابيكارهاي هشدار دهنده،المپعاديدر مورد عملكرد غير   .انجام شودESPوABS،مدار

  المپ هشدار
ESP OFF

المپ
  هشدار
ESP

  المپ هشدار
ABS

  المپ هشدار
EBD

  

        

، ABS را باز كنيد، المپ هشدارخودروسوئيچ
ESPو المپ هشدارالمپ هشدارESP OFF

هااگر سيستم نرمال باشد، المپ. بايد روشن شوند
خاموشسوئيچثانيه بعد از روشن شدن2بايد

  .شوند
  

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



44

  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

هاي هشدار دهنده بايد در صورتتمام چراغ
نرمال بودن سيسستم پس از بازرسي از خود

  .خاموش شوند

  

ESP مشكل وجوددر حال حاضر در سيستم
يابيخاص به كدهاي عيبهايبراي مشكل. دارد

ESP. مراجعه كنيد
در عملكرد

TDS خرابيو
ABS اما

وجود دارد
EBD . كنندهنوز كار ميو

خرابي ناشي ممكن است از: براي مثال
ECU

موتور، سنسور زاويه غربيلك فرمان و يا مشكل از
  .باشد. . .  سنسور شتاب انحراف و

    

  ESP مشكلدر حال حاضر در سيستم
هاي خاص به كدهايبراي مشكل. وجود دارد

TCSدر سيستم. يابي مراجعه كنيدعيب وهاي
ESPEBD هنوز كارمشكالتي وجود دارد اما

  .كندمي
كدهاي مرتبط با مشكل در حال حاضر

مربوط به سنسور سرعت چرخ و يا پمپ برگشت
ESP   .استدهنده

    

باشد،km/h12وقتي كه سرعت خودرو كمتر از
ESPالمپ دهنده

هاي هشدار

ABS و
روشن

TCSمانندمي وABS ،، عملگرهاي
ESPكنند،خاموش به صورت موقت كار نمي

km/h12وقتي سرعت خودرو بيشتر يا مساوي

خاموشESPوABS باشد المپ هشدار دهنده
شود بعد از تعيين وجود نداشتن مشكل ومي

مقدار(همچنين بازرسي ديناميكي سيستم
ناچيزي صداي عملكرد پمپ برگشت دهنده

و تبديل كدهاي خطاي جاري به) وجود دارد
  .ايكدهاي خطاي حافظه
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عيبESP توسط دستگاهيابي از سيستم
  .شودياب انجام ميعيب

km/h باشد،10وقتي كه سرعت خودرو كمتر از
يابي به صورت نرمال عملتمام عملگرهاي عيب

كنند، وقتي كه سرعت خودرو بيشتر يامي
هاي هشدار دهندهالمپباشد،km/h10مساوي
 .شوندنرمال خاموش ميعيب يابيبعد از

ESP   .كنندبه صورت طبيعي كار ميعملگرهاي
ESP يف استضعمنبع تغذيه سيستم

با مشكليونيت هيدروليكبنابراين تمام عملگرهاي
  .مواجه هستند

ESP فع نشده-رمشكالت جاري در سيستم
با مشكليونيت هيدروليكاند بنابراين عملگرهاي

  .مواجه هستند

  

در اين لحظه مشكالتي مانند پايين بودن بيش از
حد سطح روغن ترمز يا آزاد نكردن اهرم ترمز

ESP وجود دارد، عملگرهاي الكتريكي
،دستي

ABS
EBDو

  .باشندبه صورت نرمال مي
ESP
عملكرد كنترل

TCS  .در حال انجام استيا

    

ESP ايجادمنبع تغذيه تغييرپذير براي سيستم
فيوز سوخته يا درست: براي مثال(كندوقفه مي

  )شدهننصب

    

ESP OFF   .را فشار دهيدكليد
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  بازرسي اوليه با دستگاه عيب ياب  5.3

يمها، سنسورها و مكانيزسوئيچفعاليت همهها و اطالعات زمان واقعيتوانند جريان دادهتعميركاران مي

 .قطعه ايو بستنكردنبه آساني و قابل اعتماد بخوانند بدون بازعيب يابعملگرها را از طريق دستگاه

. العات خوانده شوداطجريانبنابراين براي كوتاه شدن زمان تعميرات الزم است قبل از تشخيص مشكل،

براي جزئيات بيشتر به راهنماي عملكرد. ياب بايد با توجه به مدل آن تعيين شودعملكرد دستگاه عيب

  .دستگاه عيب ياب خوردو مراجعه كنيد

)a( خودرو در حالتدستگاه عيب ياب را از طريق لينك ارتباطي عيب يابي تحت شرايط موتور خاموش و

  .وصل كنيدپارك

)b( ها شويد و ارتباط عملكرد دستگاه عيبرا در حالت باز قرار دهيد و وارد منو جريان دادهخودروسوئيچ

  .در اين لحظه، به طور معمول المپ نشان دهنده مشكل روشن خواهد شد. ياب را بخوانيد

)c( ها را مطابق با صفحه نمايش دستگاه عيب ياب بخوانيدجريان داده.  

  توجه  وضعيت طبيعي  مقدار و رنج قابل نمايش  آيتم

  سنسور چرخ جلو چپ
km/h350- km/h

1.75  
  سرعت واقعي چرخ

سرعت چرخ محرك

ممكن است كمي باالتر از

متحركچرخسرعت

  باشد

سنسور چرخ جلو راست
km/h350- km/h

1.75  
  سرعت واقعي چرخ

سرعت چرخ محرك

ممكن است كمي باالتر از

متحركچرخسرعت

  باشد

سرعت چرخ محرك  سرعت واقعي چرخkm/h350- km/h  سنسور چرخ عقب چپ
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ممكن است كمي باالتر از1.75

متحركچرخسرعت

  باشد

سنسور چرخ عقب

  راست
km/h350- km/h

1.75  
  سرعت واقعي چرخ

سرعت چرخ محرك

ممكن است كمي باالتر از

متحركچرخسرعت

  باشد

    V20.4- 0  V16.8–9.6  ولتاژ باتري

: بازدر وضعيتخودروسوئيچON/OFF  شير ورودي جلو چپ

ر وضعيتدهاهمه شيره

در طول. خاموش هستند

مدت فعال سازي عملكرد

ABS تمام شيرهايسيستم

خروجي داراي/ ورودي

عملكرد خاموش و روشن

  هستند

عملكردشدنفعالمدتدر

TCSشيرهاي ورودي ، /

وجي، شيرهاي كنترلخر

برگشت و شيرهاي

دارايينگ فشار باالسوئيچ

  

    ON/OFF  شير خروجي جلو چپ

  ON/OFF  شير ورودي جلو راست

    ON/OFFشير خروجي جلو راست

  ON/OFF  شير ورودي عقب چپ

    ON/OFF  شير خروجي عقب چپ

  ON/OFFشير ورودي عقب راست

شير خروجي عقب

  راست
ON/OFF    

  ON/OFF  1برگشتشير كنترل

    ON/OFF  2شير كنترل برگشت
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on/off   .مي باشندعملكرد

  

در طول فعال سازي عملكرد

ESPچرخ جلو درگير در ،

) افزايش چرخش(جهت خارج

يا چرخ عقب سمت داخل

شيرهاي) چرخش ناكافي(

خروجي متناظر با هم،/ورودي

شيرهاي كنترل برگشت و

ينگ فشار باالسوئيچشيرهاي

on/off ميداراي عملكرد

  .باشند

ON/OFF  ترمزپدالسوئيچ

زماني كه پدال ترمز فشرد

  شود روشن است

زماني كه پدال ترمز رها شود

  خاموش است

  

موتور پمپ برگشت

  دهنده
ON/OFF  

در زمان عمل كردن صداي

  .كندبسيار ضعيفي توليد مي
  

ON/OFF  هارله شير برقي
خودروسوئيچدر زماني كه

  .شوداست وصل ميباز
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  :توجه

كدهاي خطا را پاك كنيد. جاده انجام شودبا استفاده از دستگاه عيب ياب تستESPبازرسيت بعد ازالزم اس

  .و عملكرد متعارف سيستم ترمز مطمئن شويدESPزماني كه الزم است از عملكرد نرمال

ESPالزم است روش هاي بازرسي زير   :انجام شودقبل از تعويض

  بازرسي ديناميكي.1

از قبيل ناپايداري سيگنال سنسور چرخ يا مشكل در پمپ برگشت(زماني كه برخي از مشكالت حذف مي شوند

تقريباً. ، المپ هشدار دهنده روشن نخواهد شد)دهنده ازESPبرسد وkm/h15فقط زماني كه سرعت خودرو 

  .خود بازرسي عبور خواهد كرد، المپ هشدار دهنده روشن خواهد شد

  بررسي عبوري.2

ESPESP فقط. يكسان است نصب كنيدرا باز كنيد و آن را بر روي خودرو ديگر كه از نظر مدل و كاركرد

تمام سيمهاي سنسورهارا نصب كنيد ، از اتصال محكم كانكنتور و اتصال قابل اطمينانESPكانكتور مهاركننده

در زمان تست، سرعت خودرو بايد بيشتر از. سپس موتور را روشن كرده و تست خودرو را انجام دهيد. مطمئن شويد

km/h15باشد تا بازرسي خودكار ديناميكي انجام شود.  

ESP ABSESP واگر المپ هاي هشدار دهنده . استبدون مشكلخاموش شد، اين نشانه آن است كه واحد

ESP ESPروشن ماند،ABS واگر المپ هاي هشدار دهنده وجود دارد واين نشانه آن است كه مشكلي در

  .جايگزين را جهت تعويض برداريدESPلطفا

  

  

  تست عملكرد اجزاء    5.4

  :تست عملكرد پمپ برگشت دهنده را انجام دهيد5.4.1

)a (ببنديدراخودروسوئيچ; 
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

)b (را به كانكتور عيب يابي وصل كنيددستگاه عيب ياب;  

)c( كنيد اما موتور را روشن نكنيدبازراخودروسوئيچ;  

)d (وارد منوي)در دستگاه عيب ياب شويد و پمپ برگشت دهنده را به صورت نرمال فعال كنيد،) تست اجزا

   .صداي عملكرد پمپ برگشت دهنده وجود خواهد داشت

  :انجام دهيدتست عملكرد شير برقي را5.4.2

  :توجه

قبل از تست شيرهاي برقي، پيشنهاد شده كه پمپ برگشت دهنده كامل شود به منظور اطمينان از عملكرد نرمال

  .پمپ براي انجام اين آزمون به دو تعميركار به طور همزمان نياز است

a) (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (دستگاه عيب ياب را به كانكتور عيب يابي وصل كنيد.  

)c (ها بايد ازه، چرخدر اين لحظ. بلند كنيديكي از تعميركاران در خودرو بنشيند و خودرو را توسط باالبر

  .زمين جدا شوند

)d (را باز كنيد اما موتور را روشن نكنيدخودروسوئيچ.  

)e (رويهايق نشانهوارد قسمت تست اجزاء دستگاه عيب ياب شويد و عملكرد شيرهاي برقي را مطاب

  .دستگاه تست كنيد

)f (در طول انجام اين آزمايشات،. در مرحله اول، شير ورودي چرخ جلو چپ و شير خروجي را تست كنيد

  .فشار دهدتعميركار داخل خودرو بايد پدال ترمز به شدت

  فاز ترمزگيري متعارف

  .بچرخاندتواند بصورت دستيرا نميچرخ جلو سمت چپتعميركار خارج از خودرو،: نرمال

": فاز افزايش فشار   .با استفاده از دستگاه عيب ياب شويد"فاز افزايشوارد قسمت

  .تواند بصورت دستي بچرخاندرا نميچرخ جلو سمت چپتعميركار خارج از خودرو،: نرمال
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  .شويدبا استفاده از دستگاه عيب ياب"فاز تعمير و نگهداري فشار"قسمتوارد: فاز تعمير و نگهداري فشار

  .تواند بصورت دستي بچرخاندرا نميچرخ جلو سمت چپتعميركار خارج از خودرو،: نرمال

  .با استفاده از دستگاه عيب ياب شويد"فشارجبرانفاز"قسمتوارد: فشارجبرانفاز

  .تواند بصورت دستي بچرخاندرا نميچرخ جلو سمت چپتعميركار خارج از خودرو،: نرمال

)g (آزمايشات را براي چرخ جلو راست، چرخ عقب راست انجام دهيد و نتيجه آزمايش بايد با چرخ جلوسپس

  .چپ يكسان باشد

ESPهاي المپتست5.4.3   .را انجام دهيدABSوEBD،هاي هشداردهنده

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (يابي وصل كنيدياب را به كانكتور عيببدستگاه عي.  

)c( هاي المپعملكرد تستدر موردABS ها بايد روشن واين المپESPوEBD،هاي هشدار دهنده

   .يابخاموش شوند مطابق دستورالعمل دستگاه عيب

  تست سنسور سرعت چرخ5.5

براي تشخيص مشكل مكانيكي دندهاز طريق محاسبه اين تست بدست آوردتوانهمه تغييرات سيگنال را مي

  مانند مشكل واكنش شديد و مشكل دندانه ،رينگي

)a (يابي وصل كنيددستگاه عيب را به كانكتور عيب.  

)b (خودروسوئيچECU به مرحلهمورد حافظه بدون كد خطا،را بخوانيد، دررا باز كنيد، كدهاي خطاي

)d( برويد.  
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)c( قسمتكدهاي خطا را پاك كنيد، اگر شما براي پاك كردن خطا دچار مشكل هستيد، در مرحله اول به

  .برويد )b(حلهو سپس به مر"يابي كد خطاعيب"

)d (تست كنيدبر روي سكوهاي محرك جلو رادر مرحله اول ترمز چرخ  

)e(تست ترمز گيري بر روي سكو را شروع كنيد بطوري كه چرخ ها آزادانه بچرخند  

  :توجه

ترمز، اهرم تعويض دنده در خودرو با گيربكس دستي بايد در موقعيت دنده خالص قرار گيرد و دردر مدت آزمايش

  .قرار گيردNخودرو با گيربكس اتوماتيك اهرم تعويض دنده در موقعيت خالص

)f (به طور كلي،. براي آزمايش سنسور سرعت چرخ شويد"آزمايش سنسور سرعت چرخ"قسمتوارد

  :وقتي مشكل شناسايي شد، لطفا چك كنيد. دور بچرخد53غلتك بايد

قطر تاير  

خالصي بلبرينگ توپي  

دار، تغيير شكل آن، خرابي و يا شكسته شدن دنده آنچرخش آزاد حلقه دندانه  

ز نظر جذب ضايعات آهن يا ذرات خارجي ديگرهمه سنسورهاي سرعت چرخ ا  

دار هم تراز و نصب شده باشدها و حلقه دندانههمه سنسورهاي سرعت چرخ.  

هاسنسور سرعت همه چرخ  
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  هواگيري5.6

هيدروليك انجام دهيد و سه روش انتخابي هواگيري براي تعميركاران دهواگيري را به صورت دستي از واح

  .وجود دارد

  هواگيري واحد پركننده -1

  هواگيري از پدال -2

  تركيبي از هواگيري از پدال و هواگيري واحد پركننده -3

  توضيحات

  .تواند در مدار اول و دوم انجام شودهواگيري ترمز مي

 داجزاء سيستم ترمز و تعويض واحاز قبيل تعويض مايع ترمز، تعويض(مورد تعويض اجزاء سيستم ترمزدر

  .انجام شودسيستم ترمزهواگيري ،ترمز، الزم استپدالكردنيخالياتوسط مشتري) هيدروليك

ECU .ليك ترمي بايست از واحد هيدرودر زمان تعويض واحد هيدروليك در;استفاده كردو سنسور فشاربه همراه

انكتورهاي خطوط فشار بااليمدت هواگيري، الزم است از نظر دست نخوردگي ساختار سيستم ترمز و همچنين ك

  .مطمئن شويدهيدروليك

براي(يا خالص) براي گيربكس اتومات(Pقبل از هواگيري، اهرم انتخاب دنده را در موقعيت دنده

 .ترمز دستي را باال بكشيدقرار دهيد و اهرم) گيربكس دستي

ترمز، ضروري است دردر صورت تماس اتفاقي پوست با روغن. روغن ترمز براي بدن انسان مضر است

  .اسرع وقت آن را بشوييد

  )براي هواگيريKpa200/bar 2(پركردن واحد/ هواگيري به وسيله تخليه5.5.1

A

خالي كردن را به مخزن روغن ترمز متصل كنيد، مطمئن شويد روغن ترمز/ دستگاه پر كردن
  .قرار كرفته استbar2روشن است و فشار رويچسوئيبه مقدار كافي وجود دارد و
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B

  .ها را خارج كندپيچ هواگيري چرخ باز كرده و صبر كنيد تا دستگاه همه حباب
  .عقب چپ، جلو چپ، جلو راست و عقب راست: ترتيب هواگيري

  

C
  .ت حركت پدال بررسي شودفمسا

  

D
  .دوبار انجام دهيددر مواردي كه هواگيري با موفقيت انجام نشد، هواگيري را براي هر چرخ

  

Eبررسي كنيد بايد بين ماكزيمم و مينمم باشد اسطح روغن ترمز ر.  
  

  هواگيري از پدال5.5.2

A
  )تا زماني كه سطح روغن به فيلتر روي مخزن برسد(روغن ترمز را داخل مخزن پر كنيد

  

B

  مطابق ترتيب زير سيلندر هر چرخ را هواگيري كنيد

  .عقب چپ، جلو چپ، جلو راست و عقب راست: ترتيب هواگيري

C
  .پيچ هواگيري را باز كنيد

  

D
  .به صورت متوالي پدال ترمز را فشار دهيد

  

E
  پيچ هواگيري را ببنديد

  

F
  .پدال ترمز را رها كنيد
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G  
  .ت حركت پدال بررسي شودفمسا

  

H
  .هواگيري را دوباره انجام دهيددر مواردي كه هواگيري با موفقيت انجام نشد،

  

Jسطح روغن ترمز را بررسي كنيد بايد بين ماكزيمم و مينيمم باشد.  

  

  bar2تركيبي از هواگيري از پدال و هواگيري. 5.5.3

A

خالي كردن را به مخزن روغن ترمز متصل كنيد، مطمئن شويد روغن/ دستگاه پر كردن

barسوئيچترمز به مقدار كافي وجود دارد و  .رفته استگقرار2روشن است و فشار روي

  

B

  .ها را خارج كندپيچ هواگيري چرخ باز كرده و صبر كنيد تا دستگاه همه حباب
  .عقب چپ، جلو چپ، جلو راست و عقب راست: ترتيب هواگيري

  

B1
  .به صورت متوالي پدال ترمز را فشار دهيد

  

C
  .شودمسافت حركت پدال بررسي

  

D
  .در مواردي كه هواگيري با موفقيت انجام نشد، هواگيري را دوباره انجام دهيد

  

E  سطح روغن ترمز را بررسي كنيد بايد بين ماكزيمم و مينيمم باشد.  

  :توجه
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  .عقب چپ، جلو چپ، جلو راست، عقب راست: Xهواگيري از مدار ترمزپيشنهاد شده برايترتيب

  باز كردن پيچ هواگيري آزاد شد، به طور كلي، سطح پر شده به صورت اتوماتيك تصحيح خواهد شداگر فشار قبل از

  .تر از سطح مشخص بيايددر تمام مدت هواگيري، سطح روغن در مخزن نبايد پايين

  دياگرام شماتيك هواگيري دستي5.5.4

4   .ستچرخ عقب را: ESP8xكانالهدياگرام شماتيك هواگيري دستي براي مدار

  
  :حالت عملكرد

پيچ هواگيري چرخ جلو چپ را باز. جريان روغن ترمز به سيلندر چرخ از طريق سيلندر اصلي و واحد هيدروليك

هاپدال ترمز را به طور مكرر فشار دهيد تا زماني كه همه حباب. ها بسته باشدهاي هواگيري ديگر چرخكنيد و پيچ

  همين روند در ساير سه چرخ تكرار كنيد. و روغن ترمز تميز شودو ذرات خارجي به طور كامل خارج شوند

.  

  جدول عالئم خطا    6
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توجه به عالئمهاي مربوطه از مدارها باو هيچ كد خطايي وجود ندارد، بازرسيدهددر مورد زماني كه مشكل رخ مي

  .كنيديابيات عيبن داده شده در زير و به ترتيب صفحخطا انجام شود مطابق جدول نشا

  :توجه

فيوز و رله را قبل از بازرسي محل معيوب چك كنيد.  

ESP درجرقهسوئيچ ،سنسورهاي مربوطهياالزم است در مورد تعويض واحد تنظيم فشار هيدروليك با

  .وضيعت خاموش قرار گيرد

  يص مشکل تصادفيتشخ   . 7

آيد كه منجر به خطاهايگوناگون به وجود مياي در مدارهايهاي ضعيف لحظههاي الكترونيكي، تماسدر سيستم

ECU هاي عموميبراي خطاهاي تصادفي، پيدا كردن علت مشكل با روش. شودميتصادفي يا ثبت خطا در حافظه

  .باشديابي و محل بروز عيب ميكليدي براي عيب ،سازي مشكلدر اين مورد، شبيه. سخت است

  بازرسي اوليه  1

سرعت خودرو، وضعيت ترمز،: مي آيدوضعيت را در وقتي مشكلي از طرف مشتريان به وجوداطالعاتانتخاب كنيد

  .شرايط مجاور آنها، وضعيت سطح جاده ووضعيت المپ هشدار دهنده

افتدافتد يعني بعد از روشن شدن اتفاق ميچه زماني مشكل اتفاق مي  

اضافه شدن بعد تجهيزات بعد از فروش)GPS   )، سيستم ضد سرقت و غيرهمانند سيستم صوتي،

نظم وقوع مشكل را بررسي كنيد  

     )b (ياب را وصل كرده و كدهاي خطاي ثبت شده را بخوانيددستگاه عيب  

    )c (علل احتمالي مشكل را براساس وضعيت بروز مشكل و شرح و توصيف مشتري و كدهاي ثبت شده را تجزيه

  .كنيدسازيو تحليل كنيد و شرايط وقوع مشكل را شبيه

  

  براي مثال
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  :ي كه مشكل اصلي ارتعاشات مشكوك استتوق

تمام اتصاالت را به آرامي تكان دهيد.  

ها را به آرامي بكشيدمهار كننده.  

براي چندين بار وقتي) اي سنسور سرعت چرخچرخ دنده حلقه(قطعات متحرك را بچرخانيد يا تكان دهيد

 .كه در مشكل اصلي دماي مشكوك است

اجزاء مشكوك را با حرارت سشوار گرم كنيد  

جوشكاري سرد را با اسپري سرد بررسي كنيد. 

  تغذيه ضعيف مشكوك استمنبعوقتي  كه مدار كهنه يا

هاي جلو و سيستم ضدبخار را روشن كنيدهاي الكتريكي از جمله چراغدستگاه.  

    )d( هنده شوند بدون داشتن كد خطااي هشدار دموارد زير ممكن است منجر به روشن شدن المپ:  

ه به زمين به صورت متناوبداتصال كوتاه شدن مدار نشانگر المپ هشدار دهن. 

ESP يا مونتاژ صفحه آمپرسست شدن اتصال بدنه واحد تنظيم فشار هيدروليك

  يابهاي عيببازرسي دستگاه  2

)a (ياب را متصل كنيده عيبگاو دستببنديدراخودروسوئيچ  

)b (يابهاي دستگاه عيباي باز بودن مدار مطابق نشانهكنيد و وارد منو تست لحظهبازراخودروسوئيچ

  شويد

. هاي مختلف در حالت عملكرد و منو آنها با هم متفاوت هستندياب با مدلهاي عيبدستگاه(

به عنواندر موردي بدون چنين منوي،. ياب مراجعه كنيدهاي عيبلطفًا به دستوالعمل دستگاه

  )جايگزين پايش جريان اطالعات را به كار ببريد

)c (درمورد صفحه مداوم مدار باز)باز(ECU انتقال جريان بين
، الزم است

ECU و سنسور يا
با

ECU

  هاي مربوطهبررسي شود و پيداكردن محل قرار داشتن نشانه
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)d (ياباجزاء در دستگاه عيبانجام آزمايشات بر روي اجزاء مشكوك با استفاده از منوي تست  

60زمان تست بايد كمتر از. (عمليات تست را براي مدت طوالني بر روي شيرهاي برقي انجام ندهيد: توجه

اي بيش از پنج دقيقه وجود داشته باشد جهت جلوگيري از سوخنو بايد بين دو آزمايش فاصله) ثانيه باشد

  )هاسيم پيچ شير برقي

  بازرسي سنسور سرعت چرخ  3

a) (سنسور سرعت چرخ و حلقه چرخ دنده را از نظر لقي، آسيب، تغيير شكل و چسبيدن اجزاء خارجي يا نصب

  .غير صحيح به صورت چشمي بررسي كنيد

b) (تداخلكانكتور سنسور چرخ را از نظر صحيح بودن سيم كشي بررسي كنيد تا جلوگيري شود از هرگونه

سنسور سرعت چرخ و مطمئن شويد كه هيچ گونه منبع الكترومغناطيسي دربا كانكتورقطعات مكانيكي

  .آن نزديكي وجود نداشته باشد

)c( يابسازي شده وقوع مشكل توسط دستگاه عيبجريان اطالعات سنسور سرعت چرخ را تحت شرايط شبيه

  .مشاهده كنيد و نمايش غيرطبيعي سرعت چرخ را بررسي كنيد

  

  

  خطايص کدهايتشخ   .8

  :توضيح

  ياب الزم استبراي خواندن كد خطا دستگاه عيب

ESPدر مواردي كه هيچ مشكلي در بازرسي اجزا نبود، الزم است برق به/و سيم اتصال بدنهيونيت هيدروليكي

ECUرا بررسي كنيد.  

به عالئم خطا در ابتدادر مواردي كه بيش از دو كد خطا حفظ شده، الزم است كدهاي خطا و مدارهاي مربوطه

  .بايد بررسي شوند
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عالئم احتمالي  تشريح كد خطا
  DTC(HEX)DTC  خطا

  ECU0100  0X5900  C1900تامين كننده قدرت ژباال بودن ولتا

  ECU  01000X5901  C1901تامين كننده قدرت ژبودن ولتاپايين

  01000x4032  C0032  باز بودن مدار كانكتور سنسور سرعت چرخ جلو چپ

  0x4031  C0031  1000  خرابي سيگنال در سنسور سرعت چرخ جلو چپ

  0x4035  C0035  0100  باز بودن مدار كانكتور سنسور سرعت چرخ جلو راست

  0x4034  C0034  1000  راستخرابي سيگنال در سنسور سرعت چرخ جلو

  0x4038  C0038  0100  باز بودن مدار كانكتور سنسور سرعت چرخ عقب چپ

  x40370  C0037  1000  سيگنال در سنسور سرعت چرخ عقب چپخرابي

  0x403B  C003B  0100  باز بودن مدار كانكتور سنسور سرعت چرخ عقب راست

  0x403A  C003A  1000  خرابي سيگنال در سنسور سرعت چرخ عقب راست

  0x5099  C1099  0100  سيگنال سنسورمعيوبفركانس

  0x4046  C0046  1000  خرابي الكتريكي سنسور فشار

  0x4046  C0046  0000  مشكالت ديگر در سنسور فشار

  0x4460  C0460  0100  تاخير طوالني سنسور زاويه فرمان

  0x4460  C0460  1000  خرابي سيگنال هاي سنسور زاويه فرمان

  0x4460  C0460  0000  خرابي سنسور زاويه فرمان

  0x4196  C0196  0100  تاخير طوالني سيگنال سنسور زاويه انحراف

  0x4040  C0040  1000  خرابي سيگنال هاي سنسور زاويه انحراف

  0x4082  C0082  1000  سيگنال هاي غير پايدار المپ ترمز

  ECU  0100  0x5000  C1000خرابي سخت افزاري

  CAN  0100  0x5001  C1001خرابي سخت افزاري شبكه

  CAN0100  0xD000  U1000ارتباطي شبكهخرابي

  CAN  1000ارتباطي شبكهخرابي
0xC100  U0100  

  EMS0100خرابي سيگنال هاي
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  CAN  0100ارتباطي شبكهخرابي
0xC101  U0101  

  TCU1000خرابي سيگنال هاي

  0x4010  C0010  0100  وجود مشكل در شير برقي ورودي جلو چپ

  0x4011  C0011  0100  وجود مشكل در شير برقي خروجي جلو چپ

  0x4014  C0014  0100  شير برقي ورودي جلو راستوجود مشكل در

  0x4015  C0015  0100  وجود مشكل در شير برقي خروجي جلو راست

  0x4018  C0018  0100  وجود مشكل در شير برقي ورودي عقب چپ

  0x4019  C0019  0100  وجود مشكل در شير برقي خروجي عقب چپ

  0x401C  C001C  0100  وجود مشكل در شير برقي ورودي عقب راست

  0x401D  C001D  0100  وجود مشكل در شير برقي خروجي عقب راست

  0x4001  C0001  0100  شير برگشت دهنده 1 خرابي در مدار

  0x4002  C0002  0100  شير برگشت دهنده 2 خرابي در مدار

  0x4003  C0003  0100  شير فشار باال1خرابي در مدار

  0x4004  C0004  0100  شير فشار باال2خرابي در مدار

  01000x5095  C1095  وجود مشكل در رله گرمكن

  01000x4020  C0020  وجود مشكل در پمپ برگشت دهنده

  10000x4072  C0072  گرم شدن بيش از حد شير برقي ها

  PATA  01000x404C  C004Cخرابي سوئيچ

  0x5212  C1212  1000  غير صحيح بودن مدل هاي متغيير
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  :سنسور سرعت چرخدستورالعمل8.1

سنسور سرعت چرخ به كار گرفته شده جهت

هاي مربوطه بهبررسي سرعت چرخ و انتقال سيگنال

ESP ECU.  

ESP مورد استفادهاين سيگنال در كنترل عملكرد

روي هر چرخ يك سنسور روي اكسل. گيردقرار مي

در اين. دندانه وجود دارد48ديفرانسيل يك حلقه

 ESP. باشدخ فعال ميمدل سنسور سرعت چر

ECUولتاژDC12را براي عملكرد سنسور

اصول كاركرد. كندسرعت چرخ فراهم مي

اساس ثابت سنسورهاي اثر هال، دامنه خروجي 

50 V: موج مربعي% است و و ولتاژ5/0ولتاژ پايين

باشد، فركانس با افزايش سرعت خودروميV8باال

عت چرخ راسر. ESP ECUكندافزايش پيدا مي

  .كندبا توجه به شكل موج فركانس محاسبه مي

  

  

  گنال سنسور سرعت چرخيعدم س    .9

  :به جدول زير توجه كنيد

  منطقه معيوب احتمالي  شرايط تنظيم  شرايط بازرسي
سوئيچسازيبعد از فعال

هاي معيوب،سوكت و پين. 1  تمام شرايط عملكردي  جرقه
آسيب ديده، آلوده ويا
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سوئيچسازيبعد از فعال
  هستندمرطوب  شرايط عملكرديتمام  جرقه

اتصال سيم سنسور سرعت. 2
چرخ خراب و يا شكسته

  .است
سيم سنسور به بدنه اتصال. 3

  .كوتاه شده است
عايق سيم سنسور آسيب. 4

  .ديده است
مشكلي در خود سنسور. 5

  .سرعت چرخ وجود دارد
مشكالت  دنده رينگي. 6

خوردگي، آلودگي و يا آسيب(
  )هاديدگي نوك دندانه

سنسوراتصال نادرست. 7
  سرعت چرخ

وجود اختالل در سيگنال. 8
  سنسور سرعت چرخ

فاصله بين سنسور سرعت. 9
چرخ و دنده رينگي بيش از

-علت جابه(حد زياد است

  )جايي ناشي از ارتعاش
خوردگي روي سنسور. 10

  سرعت چرخ
ابعاد، فشار، نوع الگو: تاير. 11

  .و عمق آج

  پايش سرعت چرخ
a .سرعت مرجع خودرو:  

Km/h1000  

حداقل يك چرخ وجود دارد كه) 1
سرعتش باالتر از سرعت مرجع خودرو است

Km/h12و سرعت غيرمجاز چرخش
s s72در مورد لغزش، بايد(18بيش از

  )باشد
مانند(براي چرخ در يك جهت يكسان) 2

تفاوت) پهاي جلو چپ و عقب چچرخ
هاي روييا براي چرخKm/h6بيش از

مانند(يك اكسل يكسان هنگام فرمان
اختالف) هاي جلو چپ و عقب راستچرخ

  Km/h14سرعت بيش از

  پايش سرعت چرخ
b .سرعت مرجع  
  Km/h100 >خودرو

ها در يك جهت يكسان، اختالفبراي چرخ
سرعت مرجع خودرو، يا% 6سرعت بيش از

هاي روي اكسل در زمان اختالفچرخبراي
سرعت% Km/h4 +6سرعت بيش از

هاي مورب درمرجع خودرو يا براي چرخ
+ Km/h8زمان، اختالف سرعت بيش از

  سرعت مرجع خودرو% 6

پايش بلند مدت اختالل
  سيگنال

در موارد خرابي سيگنال در يك يا دو) 1
صبر كنيدs20سنسور سرعت چرخ، براي

بدون(s5با) با فشردن پدال ترمز(
سپس مشكل را) فشردن پدال ترمز

  .شناسايي كنيد
در مورد خرابي سيگنال در سه يا چهار) 2

s1سنسور سرعت چرخ به طور همزمان،

صبر كنيد و سپس مشكل را شناسايي
  .كنيد

  پايش اختالف سرعت چرخ
> وقتي سرعت خودرو

Km/h20  

S20در مورد لغزش چرخ،(م استالز
  :براي تاييد مشكل) باشدs80بايد

1 (Km/h100 Km/h20ماكزييم ،
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و مينيمم اختالف سرعت مطلق چرخ بيش
  %6از

2 (Km/h100ماكزيمم و مينيمم ،
  %6اختالف سرعت مطلق چرخ بيش از

در طول مدت حركت، افزايش محدوده) 3
  Km/h4اختالف سرعت از

  رينگيپايش دنده
  مفقودي دندانه: مثال

Km/hدر مورد سرعت خودرو بين

، عدد پالس ازESPبدون عملكرد610
بين رفته با هر چرخش چرخ نمايش داده

10مي بار اتفاقشود و اين پديده بيش از
  .افتدمي

هاي معيوب،سوكت و پين. 1
آسيب ديده، آلوده ويا

  مرطوب هستند
اتصال سيم سنسور سرعت. 2

چرخ خراب و يا شكسته
  .است

سيم سنسور به بدنه اتصال. 3
  .كوتاه شده است

عايق سيم سنسور آسيب. 4
  .ديده است

مشكلي در خود سنسور. 5
  .سرعت چرخ وجود دارد

مشكالت  دنده رينگي. 6
خوردگي، آلودگي و يا آسيب(

  )هاديدگي نوك دندانه
اتصال نادرست سنسور. 7

  سرعت چرخ
در سيگنالوجود اختالل. 8

  سنسور سرعت چرخ
فاصله بين سنسور سرعت. 9

چرخ و دنده رينگي بيش از
-علت جابه(حد زياد است

  )جايي ناشي از ارتعاش
خوردگي روي سنسور. 10

  سرعت چرخ
ابعاد، فشار، نوع الگو: تاير. 11

  پايش مكانيكي
باشد، درKm/h43>اگر سرعت خودرو

ms60از مدتms2010مدت

  سيگنال سرعت چرخ وجود نخواهد داشت

بكار(پايش با سرعت باال
بردن فقط سنسور سرعت

  )چرخ محرك

، يكي ياKm/h12>اگر سرعت خودرو
هاي در حال چرخش سرعتشدو تا از چرخ

  .استKm/h2.75كمتر از

  پايش استارت آهسته

در مواردي كه سرعت چرخ براي دو چرخ
و براي يك يا دو چرخKm/h12باالتر از

Km/h5،sباقي مانده سرعت كمتر از

  .زمان براي تاييد مشكل نياز است20
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  .و عمق آج
  

  روش تسخيص مشكل9.1.1

  تاييد مشكل.  1

)a (ياب را متصل كنيد و كدهاي خطا را ثبت كرده و بخوانيددستگاه عيب.  

)b (عمليات مربوطه را با توجه به نشانه هايبا استفاده از دستگاه عيب ياب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .دستگاه عيب ياب انجام دهيد

  :توجه

كدهاي خطا با استفاده از روش برداشتن باتري پاك نمي شوند.  

قبل از پاك كردن كد خطا، از نرمال بودن ولتاژ باتري مطمئن شويد.  

)c (مشكل را شبيه سازي كنيد.  

  دهد؟آيا مشكل دوباره رخ مي

  تصادفيخطاهاي.2

)a (علت ممكن است به دليل ارتعاش باشد:  

شل بودن اتصاالت  

شل بودن اتصال سوكت مهاركننده

شل بودن سنسور

حركت آزاد توپي بلبرينگ

)b (تمام وسايل الكتريكي بر روي داشبورد را روشن كنيد، از جمله: علت احتمالي در سيستم الكتريكي

  .صوتي كه بعد از فروش خودرو اضافه شدهها، گرمكن شيشه عقب و سيستمتمام المپ

)c (علت احتمالي ناشي از دما:  
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  آيا مشكل حل شد؟

  12بله، برو به مرحله

  4نه، برو به مرحله

  بازرسي ظاهري.  3

)a (ESP ECU و سنسور سرعت چرخ را بررسي كنيد و در صورتهمه اتصاالت سيم بين كانكتورهاي

   .لزوم تعويض كنيد

)b (تايربازرسي:  

،لطفاً بهمشخصات همه تاير ها را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيد، براي مشخصات تاير

  كتابچه راهنما خودرو مراجعه كنيد

تاير و توپي چرخ را از نظر عيب بررسي كنيد و در صورت لزوم تعمير و يا تعويض كنيد.   

لزوم تنظيم كنيدايرها را براي نرمال بودن بررسي كنيد و در صورتفشار.  
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سايش خارج از مركز، سايش بيش از اندازه و سايش(عاج تاير را از نظر سايش غيرطبيعي بررسي كنيد

، در صورت لزوم تعويض يا باالنس تاير را انجام دهيد، امتداد چرخ و شاسي)بيش از اندازه در عمق تاير

  .را تنظيم كنيد

  آيا مشكل حل شد؟

12 ،بله   برويدبه مرحله

برويد4، به مرحلهخير

  .از دستگاه عيب ياب براي خواندن جريان اطالعات استفاده كنيد  .4

     )a (دستگاه عيب ياب را وصل كنيد و جريان اطالعات را بخوانيد.  

    )b (با خودرو در يك سرعت ثابت در شرايط جاده اي خوب رانندگي كنيد و جريان اطالعات را مشاهده              

  .كنيد

  .شودسرعت همه چرخ ها اساساً به صورت يكنواخت نشان داده مي :  حالت عادي
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10: تذكر   .باشدبراي سرعت سنج داشبورد مجاز مي±%يك انحراف

  برويد8به مرحلهحالت عادي،

  برويد5به مرحلهحالت غيرعادي،

  بررسي سنسور سرعت چرخ  . 5

)a (كانكتور سنسور سرعت چرخ را باز كنيد .  

  
، سنسور سرعت چرخ را تعويض كنيد و بعد از تاييد عملكرد طبيعي و حذف مشكل بهحالت غيرعادي

  .برويد6مرحله

  .از صحيح بودن سيم كشي كانكتور سنسور سرعت چرخ مطمئن شويد   .6

  ..مطمئن شويدبا يك اهمتر از مقاومت سيم كانكتور سنسور سرعت چرخ. 7

  دسته سيم سنسور سرعت چرخ  .8

دو سيم بهم تابيده شده سنسور سرعت چرخ سپر موثري براي جلوگيري از نفوذ اختالت الكتريكي ديگر اجزاء

  .باشدالكتريكي مي

اختالت الكتريكي، در تعميرات دو سيم به هم تابيدهعلتبراي جلوگيري از كاهش عملكرد اجزاء متصل به

  :زم است از مشخصات صحيح كه در شكل زير نشان داده شده مطمئن شويدشده، ال
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)a(بار تابيده شود در كمتر از9در طول مسير سيم، الزم است كه سيمmm310قطر خارجي دو

  .تجاوز كندmm60سيم به هم تابيده شده نبايد از

  

12حالت غيرعادي   .، شكل را اصالح كنيد و برويد به مرحله

9حالت   .نرمال، برويد به مرحله

  .نحو نصب سنسور سرعت چرخ را بررسي كنيد  . 9

    )a (استقرار مناسب سنسور سرعت چرخ را بررسي كنيد.  

  .ه باشدتاي بين سنسور و نشيمنگاه وجود نداشها به طور مناسب سفت باشند و فاصلهپيچ: نرمال

    )b (باشدفاصله بين سنسور سرع چرخ و چرخ دنده مناسب.  

  mm9/0–1/0: فاصله سنسور چرخ جلو

  mm7/0–2/0: فاصله سنسور چرخ عقب
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12: حالت غيرعادي   برويدمشكل را برطرف كنيد و به مرحله

  10برويد به مرحله: حالت نرمال

  نوك سنسور سرعت چرخ را بررسي كنيد  . 10

)a (سنسور سرعت چرخ را باز كنيد.  

)b (چرخ را بررسي كنيدنوك سنسور سرعت.  

  .آسيب يا ماده خارجي در نوك سنسور وجود ندارد: نرمالحالت

  .، سنسور سرعت چرخ را تميز يا تعويض كنيدحالت غير عادي

  11برويد به مرحله: نرمال

  چرخ دنده روتوري سنسور چرخ را بررسي كنيد  .11

)a (از نظر تميز بودن بررسي كنيدروتور را.  

)b (وضعيت دندانه روتور را بررسي كنيد.  

جي موجود روي دنده، بعد از تميز كردن دنده دوباره نصب كنيد و شكل موجردر مورد موارد خا: تذكر

  .خروجي را بررسي كنيد

  .را بررسي كنيدمهاركنندهو كانكتورESPECUرفيستين اينپنرمال، اتصال بين
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در مورد موارد خارجي موجود روي دنده، بعد از تميز كردن دنده دوباره نصب كنيد و شكل موج خروجي: تذكر

  .را بررسي كنيد

  .، دنده روتوري سنسور سرعت چرخ را تميز و يا تعويض كنيدعاديغيرحالت

  .و كانكتور را بررسي كنيدESPECU  ين اينرفيسپنرمال، اتصال بينحالت

  .ديب انجام دهيد رفع عييتايرا براييبازرسي نها  . 12

)a (با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را پاك كنيد.  

)b (و صبر كنيد تا وقتي كه بازرسي خودكار سيستم تمام شودباز كنيدراخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كنيد و به سرعتkm/h15برسيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم تكميل

  .شود

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. كدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب ياب بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  ير برقيح شيتشر    9.2

ESP، رله شيرخودروسوئيچكردنبازبعد از يونيتشود جهت تامين قدرت شير برقييروشن مبرقي

ESPبستهخودروسوئيچرله شير برقي تا زماني كه. هيدروليك افتداز كار بيشود يا كل عملكرد سيستم

  .كندقدرت را تامين مي

ESP ECUشير برقي به منظور تنظيم فشار ترمز همه) منفي(باز و بسته شدن شير برقي را از طريق زمين

  .كندمدارات ترمز كنترل مي

PWMاز نوع: ينگ فشار باالسوئيچشير ورودي و شير

  ينگسوئيچنوع: شير خروجي و شير كنترل برگشت
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  روش عيب يابي مشكل

  بازرسي ايستاي خودرو1

)a (مدار تامين قدرت واحدESPرا بررسي كنيديونيت هيدروليك.  

وضعيت فيوزA25را بررسي كنيد.  

آلترناتور باتري و كانكتورهاي آن. را بررسي كنيدسيستم شارژ.  

ها مطمئن شويددر ترمينال اتصال بدنه) منفي(الزم است از مناسب بودن اتصاالت زمين.  

)b (با استفاده از دستگاه عيب ياب، كدهاي خطا را بخوانيد و ثبت كنيد.  

)c (كار را انجام دهيد و عملكرد مناسب رابا استفاده از دستگاه عيب ياب اين: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .هاي دستگاه عيب ياب انجام دهيدمطابق با نشانه

  :توجه

كدهاي خطا با استفاده از روش برداشتن باتري پاك نمي شوند.  

قبل از پاك كردن كد خطا، از نرمال بودن ولتاژ باتري مطمئن شويد.  

)d (سازي مشكل را انجام دهيدشبيه.  

  آيا مشكل برگشت؟

  .يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيد، به جدول عيبخير

  .برويد2بله، به مرحله

2  ECU
ولتاژ پين

ESP هيدروليك
يونيت

را بررسي كنيد

.  

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

) b
(ECU

كانكتور
ESP هيدروليك
را باز كنيديونيت

.  
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)c (شير برقي و ترمينال زمينبا استفاده از مولتي متر از ولتاژ بين ترمينال تامين قدرت)آن) منفي

  .مطمئن شويد

  :تذكر

V16.89.6 =U: حد نرمال

  .برويد1غيرطبيعي، به مرحله

  .برويد3نرمال، به مرحله

  .قابليت اطمينان سنسور مربوطه بررسي شود.    3

خطاي سنسوربراي تشريح روش بازرسي، مراجعه شود به عيب يابي كد: سيگنال سرعت چرخ بررسي شود

  سرعت چرخ

عيب يابي كدبراي تشريح روش بازرسي، مراجعه شود به: بررسي شودسرعت انحرافسيگنال سنسور

  سرعت انحرافخطاي سنسور

عيب يابي كد خطايبراي تشريح روش بازرسي، مراجعه شود به:سيگنال سنسور زاويه فرمان بررسي شود

  سنسور زاويه فرمان

  :سنسورها عبارتند ازهاي مشتركمشكل

قطع ارتباط سنسور  
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هاي سنسورتداخل سيگنال  

ضعيف بودن اتصال سنسور  

خوردگي سنسور و نشيمنگاه آن  

CAN ضعيف شدن سيم ارتباطي شبكه

  اقدامات احتياطي ويژه براي همه سنسورها:

بودن فاصله هوايي آن رادست نخوردگي دنده روتوري، درست نصب بودن و يكنواخت: سنسور سرعت چرخ

  بررسي كنيد

  :سرعت انحرافسنسور

باشدمدار داخلي سنسور جانبي قابل بررسي نمي.  

ند نيروي شديد را تحمل كند بنابراين الزم است سنسور قبل از تعميراتاتوسنسور شتاب جانبي نمي

  .در يك محيط ايمن نگهداري شود

شود، لطفا قبل از نصب سنسور عملكرد آنشديد ميافتد يا دچار ضربهدر مواردي كه سنسور مي

  .بررسي شود

  :سنسور زاويه فرمان

يابيكدهاي عيببراي روش كاليبراسيون، به: ( براي انجام شرايط زير، الزم است سنسور كاليبراسيون شود

  )مراجعه شودمشكل سنسور زاويه فرمان

باتري جدا شود.  

نصب شده روي ستون فرمان ريست شودسوئيچمجموعه.  

نصب شده روي ستون فرمان برنامه ريزي شودسوئيچمجموعه.  

خودرو با فرمان فعال(جعبه فرمان و مجموعه سنسور زاويه فرمان ريست شود( 

داردوجودجلومحور وسيستم فرمانبهمربوطيعمليات.  
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هندسه فرمان تنظيم شود. 

  
  .فيوز يا سنسور مربوطه را تعمير يا تعويض كنيد، كانكتور،عاديحالت غير

  برويدحالت نرمال، به مرحله اول

ESPيونيتب، تست اجزاء را براي شير برقيبا استفاده از دستگاه عيب يا    4 انجامهيدروليكي

  .دهيد

  :تذكر

جهت مطمئن شدنشود تست پمپ برگشت دهنده را كامل كنيدقبل از انجام تست شير برقي، پيشنهاد مي. 1

  .از عملكرد پمپ برگشت دهنده

  .براي انجام اين تست به دو تعميركار به طور همزمان احتياج است. 2

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (ياب را به سوكت مربوطه وصل كنيددستگاه عيب.  

)c (از روي زمين جداهايك تعميركار در خودرو بنشيند و خودرو را توسط جك بلند شود به طوري كه چرخ

  .شود

)d (را باز كنيد اما موتور را روشن نكنيدخودروسوئيچ.  

)e (" هاي دستگاهياب شويد و تست عملگر شير برقي را مطابق نشانهدستگاه عيب"تست اجزاءوارد منوي

  .ياب انجام دهيدعيب

)f (در مدت انجام تست. دهيدابتدا، تست شير برقي ورودي چرخ جلو سمت چپ و شير خروجي آن را انجام

  .فرد تعميركار داخل خودرو بايد پدال ترمز را به شدت فشار دهد

  :مراحل ترمز گيري متداول. 1

  .تواند چرخ جلو سمت چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو نمي: حالت نرمال
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": مرحله افزايش فشار. 2 فرد تعميركار خارج: حالت نرمال. در دستگاه عيب ياب شويد"فاز افزايشوارد منوي

  .تواند چرخ جلو چپ را با دست بچرخاندخودرو نمي

  .ياب شويددر دستگاه عيب"فاز حفظ فشار"وارد منوي: مرحله حفظ فشار. 3

  .تواند چرخ جلو چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو نمي: حالت نرمال

  .ياب شويددر دستگاه عيب"آزاد كردن فشارفاز"يوارد منو: مرحله آزاد كردن فشار. 4

  .تواند چرخ جلو چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو مي: حالت نرمال

)g( هاي باقي مانده انجام دهيد نتيجه بايد با چرخ جلو چپ يكسان باشداين تست را براي تمامي چرخ.  

  .را به طور كامل تعويض كنيدESPيونيت هيدروليكي، واحدعاديحالت غير

  .برويد5به مرحله ،حالت نرمال

  بازرسي نهايي      5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شودبرسانيد تا.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود نداشت،. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  :ح موتور پمپ برگشت دهندهيتشر9.3

ESP   .را درست كنيدموتور پمپ برگشت دهنده واحد كنترل فشار

ABS ، رله پمپ برگشت دهنده را قطع كنيد در اين حالتESPوTCS،به منظور غيرفعال كردن عملكرد

شود ياوارد مرحله آزادسازي فشار ميABSوقتي كه. پمپ برگشت دهنده در وضعيت ساكن قرار دارد

ESP/TCS ECUفعال مياستراتژي ترمزگيري برگشت دهنده عملكرد پمپاز طريق منفي رله پمپشود،

  .كندبرگشت دهنده را به منظور كاهش فشار  سيلندر ترمز يا افزايش فشار كنترل مي
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  :اثر پمپ برگشت دهنده

كند تا روغن ترمز پمپ شده به سيلندر ترمزموتور پمپ برگشت دهنده كار مي: ABSمرحله آزادسازي فشار

  .كندپيداكاهشچرخي كه قفل شده از طريق پمپ اصلي،

  

ESP   :مرحله آزاد سازي فشار

  يابي مشكلهاي عيبروش

  تاييد مشكل     1

  

)a( ياب پاك بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب.  

)b (ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابق بادر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيبنشانه

  :تذكر

شوند را از روش جداسازي باتري استفاده شودكدهاي خطايي كه پاك نمي.  

اند، الزم است از ولتاژ نرمال باتري مطمئن شويدبراي كدهاي خطاي قبلي كه پاك شده.  

)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  آيا مشكل برطرف شده است؟

  .تصادفي مراجعه كنيديابي مشكالتنه، به جدول عيب
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  .برويد2بله، به مرحله

  بازرسي خودرو در حال سكون     2

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (انتقال فيوزA40و اتصال بدنه را بررسي كنيد1يا ترمينال  

  :شود بازرسي و تاييد مطابق روش زير انجام شودپيشنهاد مي

وضعيت نرمال فيوزA40بررسي شود.  

لترناتور از نظر نرمال بودن بررسي شودآ/باترياتصال.  

سيم اتصال بدنه از نظر ظاهري و اتصال بررسي شود.  

سيداسيون و خوب بودن اتصال سيم به بدنه بررسي شودكسيم اتصال بدنه از نظر ا.  

  .كنيدهاي مربوطه را تعمير كنيد و باتري را شارژ، فيوز را تعويض كنيد يا سيم اتصالعاديحالت غير

  برويد3حالت نرمال، به مرحله

ESPيونيت هيدروليكECUولتاژ پين3   .بررسي شودفشار هيدروليك

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (ECU
كانكتور

ESP هيدروليك
را باز كنيديونيت

.  
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)c(شود با پين اتصال بدنه مطمئنبا استفاده از مولتي متر از ولتاژ بين موتور پمپ كه از طريق رله تامين مي

V. شويد   6.8V9.6حالت نرمال

ECUعاديغيرحالت   را بررسي كنيد، حالت مدار تامين قدرت

  برويد4حالت نرمال، به مرحله

  .استفاده كنيديونيت هيدروليكESPياب براي واحدا در دستگاه عيباز تست اجز    4

)a( ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (ياب را به اينرفيس عيبعيبدستگاهOBD2   .وصل كنيدياب

)c(را باز كنيد اما موتور را روشن نكنيدخودروسوئيچ.  

)d (ياب شويد و پمپ برگشت دهنده را تست كنيددستگاه عيب"تست اجزاء"وارد منوي.  

  .در مدت عمل كردن پمپ برگشت دهنده صداي وزوز وجود خواهد داشت: حالت نرمال

  .را به طور كامل تعويض كنيدESPيونيت هيدروليك، واحدديعاحالت غير

  .برويد5حالت نرمال، به مرحله

  بازرسي نهايي   5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  
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)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شود.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  

  ير برقيح رله شيتشر9.4

ESP)روشن شدن خودرو( خودروسوئيچاز شدنببعد از جريان الكتريكي  تافعال مي گردد، رله شير برقي

شود يا عملكردبستهخودروسوئيچرله شير برقي تا زماني كه. را تامين كنديونيت هيدروليكشير برقي

ESP باز و بسته شدن شير برقي را از طريق منفي شير برقيESP ECU. ماندميفعالاز كار بيفتدسيستم

  .كندبه منظور تنظيم فشار ترمز همه مدارات ترمز كنترل مي

  يابي مشكلروش عيب

  تاييد مشكل     1

)a( ياب پاك بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب.  

)b( استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابق بايابدر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيبنشانه

  :تذكر

  .شودشوند را از روش جداسازي باتري استفاده ميكدهاي خطايي كه پاك نمي

  .اند، الزم است از ولتاژ نرمال باتري مطمئن شويدبراي كدهاي خطاي قبلي كه پاك شده

)c (م دهيدشبيه سازي مشكل را انجا.  

  آيا مشكل برطرف شده؟

  .يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيد، به جدول عيبخير

  .برويد2بله، به مرحله

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



81
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2    ESP   .بررسي شودمدار رله شير برقي

)a( عملكرد نرمال فيوزA25بررسي شود)شامل پين كانكتور.(  

)b (اتصال آنهايباتري و سيم/آلترناتور: سيستم شارژ بررسيي شود  

)c (مطمئن شويد سيم اتصال بدنه داراي اتصال مناسبي باشد)38 و) باشنداتصال بدنه مي13/پين

  .اكسيداسيون روي اتصال وجود نداشته باشد

بدنه را تعويض كنيد و اكسيداسيون اتصال را از بين ببريد و باتري را شارژحالت غيرعادي، فيوز، سيم اتصال

  .كنيد

V16.9V9.3 =Uحالت نرمال

  برويد9، به مرحلهعاديحالت غير

  برويد4، به مرحلهعاديحالت

  .كنيد   استفادهيونيت هيدروليكESPياب براي شير برقيدستگاه عيباز تست اجزا در   4

  :تذكر

شدنشود تست پمپ برگشت دهنده را كامل كنيد جهت مطمئنقبل از انجام تست شير برقي، پيشنهاد مي. 1

  .از عملكرد پمپ برگشت دهنده

  .براي انجام اين تست به دو تعميركار به طور همزمان احتياج است. 2
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

)a (ببنديدجرقه راسوئيچ.  

)b (ياب را به سوكت مربوطه وصل كنيددستگاه عيب.  

)c (جداها از روي زمينيك تعميركار در خودرو بنشيند و خودرو را توسط جك بلند شود به طوري كه چرخ

  .شود

)d (را باز كنيد اما موتور را روشن نكنيدخودروسوئيچ.  

)e (" هاي دستگاهياب شويد و تست عملگر شير برقي را مطابق نشانهدستگاه عيب"تست اجزاءوارد منوي

  .ياب انجام دهيدعيب

)f (ت انجام تستدر مد. ابتدا، تست شير برقي ورودي چرخ جلو سمت چپ و شير خروجي آن را انجام دهيد

  .فرد تعميركار داخل خودرو بايد پدال ترمز را به شدت فشار دهد

  

  :مراحل ترمزگيري متداول.1

ESP، واحد يونيتعاديحالت غير   .به طور كامل تعويض شودهيدروليك

  .تواند چرخ جلو سمت چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو نمي: حالت نرمال

": مرحله افزايش فشار.2   . در دستگاه عيب ياب شويد"فاز افزايشوارد منوي

  .تواند چرخ جلو چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو نمي: حالت نرمال

  .ياب شويددر دستگاه عيب"فاز حفظ فشار"وارد منوي: مرحله حفظ فشار.3

  .رخ جلو چپ را با دست بچرخاندتواند چفرد تعميركار خارج خودرو نمي: حالت نرمال

  .ياب شويددر دستگاه عيب"فاز آزاد كردن فشار"وارد منوي: مرحله آزاد كردن فشار.4

  .تواند چرخ جلو چپ را با دست بچرخاندفرد تعميركار خارج خودرو مي: حالت نرمال

)g(   چرخ جلو چپ يكسان باشدهاي باقي مانده انجام دهيد نتيجه بايد بااين تست را براي تمامي چرخ.  

  .برويد5حالت نرمال به مرحله
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  بازرسي نهايي  5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شود.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  :ح سنسور فشاريتشر9.5

سنسور. واند به صورت جداگانه تعويض كردقرار دارد و نمييونيتESPسنسور فشار به طور كامل در واحد

ECUفشار داخلي سيگنال فرستد تا گشتاور ترمزي چرخ محاسبه شود اين عمل از طريقميهايش را براي

مگيري فشار ترمزي سيلندر اصلي ، مدار اوليه و مدار ثانويه ، و با دقت تنظيمات پايداري ديناميكي خودرو را انجااندازه

  .مي دهد

  :در زمان وجود مشكل موارد زير وجود خواهد داشت

شودعملكرد سنسور فشار متوقف ميABS .،TCS،ESPاز كار ميEBD در شرايطافتد و

  .اضطراري قرار خواهد گرفت

EBD   .شودتبديل ميسيستم به مد كنترل اضطراري

ABS دهنده
المپ هشدار

ESP و
روشن مي

  .شود

  مشكليابيهاي عيبروش

)a( ياب پاك بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب.  

)b(ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابق بادر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيبنشانه

شودشوند را از روش جداسازي باتري استفادهكدهاي خطايي كه پاك نمي.  
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اند، الزم است از ولتاژ نرمال باتري مطمئن شويدبراي كدهاي خطاي قبلي كه پاك شده.  

)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  آيا مشكل برطرف شده است؟

  .يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيد، به جدول عيبخير

  .برويد2بله، به مرحله

  .المپ ترمز را بررسي كنيدسوئيچمدار  2

)a( المپ ترمز را از نظر اصال نرمال بررسي كنيدسوئيچفيوز)شامل پين كانكتور(  

)b (المپ ترمز را بررسي كنيدسوئيچعملكرد نرمال.  

)c (مطمئن شويد كه كانكتورECUبه صورت محكم وصل شده باشد.  

  كنيدكمحالمپ ترمز را تعويض كنيد و كانكتور مهاركننده را مسوئيچ، فيوز وعاديغيرحالت

  برويد3نرمال، به مرحلهحالت

3  ECU ESPيونيتولتاژ پين   را بررسي كنيدهيدروليك

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (ECU ESPيونيتكانكتور   .را باز كنيدهيدروليك

)c (شود با پين اتصال بدنهبا استفاده از مولتي متر از ولتاژ بين موتور پمپ كه از طريق رله تامين مي

  .مطمئن شويد
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V7/0 ±16.8V  4/0 ±9.6=Uنرمال

ECU :غيرطبيعي   را بررسي كنيدمدار تامين قدرت

  برويد4نرمال، به مرحله

  ياب جريان اطالعات سنسور فشار را بخوانيدبا استفاده از دستگاه عيب  4

)a( ببنديدراخودروسوئيچ  

)b (كنيدياب را به كانكتور مربوطه وصلدستگاه عيب.  

)c( را باز كنيد و وارد منوي خواندن جريان اطالعات در دستگاه عيب ياب شويدخودروسوئيچ.  

)d (پدال ترمز را به صورت مكرر فشار دهيد و تغييرات فشار روغن ترمز به همراه محدوده تغييرات فشار

  بررسي كنيد

  )bar200bar10(محدوده تغييرات قابل قبول

  برويد5به مرحله،عاديغيرحالت

  برويد6به مرحله ،نرمال
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  مدار ترمزهواگيري تا تخليه  5

  روغن ترمز مخزن را پر كنيد
  

  هواگيري سيلندر هر چرخ را مطابق روش زير تكرار كنيد
  .عقب چپ، جلو چپ، جلو راست، عقب راست: روش

  

  .پيچ هواگيري را باز كنيد
  

  .فشار دهيدپدال ترمز را به طور مكرر
  

  پيچ هواگيري را ببنديد
  

  پدال ترمز را رها كنيد
  

  مقدار حركت پدال را بررسي كنيد
  

  .در صورتي كه هواگيري با موفقيت انجام نشد، يكبار ديگر هواگيري را تكرار كنيد
  

  .سطح روغن ترمز را بررسي كنيد بايد بين ماكزيمم و مينيمم باشد
  

  نهاييبازرسي  6

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  
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)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شود.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. كدهاي خطا را بخوانيدبا استفاده از دستگاه عيب ياب

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  .در مواردي كه كد خطاي متداول مربوطه وجود ندارد، بازرسي تكميلي تعميرات را انجام دهيد

ESPهيدرولييونيتدر مواردي كه كد خطاي متداول مربوطه وجود دارد، بررسي واحد به طور كاملك

  .انجام دهيد و در صورت لزوم تعويض كنيد

  :چ المپ ترمزيئح سويتشر9.6

شده وخاموشيچئشود، اين سووقتي كه پدال ترمز فشرده مي. يچ نرمال باز استئيچ المپ ترمز يك سوئسو

  ).(BLS+كندبراي مدار سيگنال المپ ترمز تامين مي+ V12يچ المپ ترمز سيگنال ولتاژئسو

ESP ECUكند و اين به منظور تاييد زمان درگيرييچ المپ ترمز اطالعات دريافت ميئاز سيگنال ولتاژ سو

  .دهديچ المپ ترمز را انجام ميئسومربوطه به مداربررسي هايباشد وترمز مي

  يابي مشكلهاي عيبروش

  .يچ المپ ترمز را بررسي كنيدئاجزاء سو  1

)a (طريق فشار دادن پدال ترمز بررسي كنيدالمپ ترمز را از.  

  .المپ ترمز روشن شده: در حالت فشرده شدن پدال ترمز

  .المپ ترمز خاموش شده: در حالت رها بودن پدال ترمز

يچ المپ ترمز با اين روش، الزم است از نرمال بودن عملكرد المپ ترمز وئيابي كردن سودر مورد عيب: تذكر

  .مدار آن مطمئن شويد

)b (ياب بررسي كنيديچ المپ ترمز را از طريق جريان اطالعات دستگاه عيبئسو.  
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"پارامتر دستگاه عيب: حالت فشرده شدن پدال ترمز   ."وصلياب

"پارامتر دستگاه عيب: حالت رها بودن پدال ترمز   ."قطعياب

  برويد4به مرحله: عاديحالت غير

  برويد2به مرحله: حالت نرمال

ESPيونيتولتاژ پين  2   .را بررسي كنيدهيدروليك

)a (ببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (ECU ESPيونيتكانكتور   .را باز كنيدهيدروليك

)c( كنيدبازراخودروسوئيچ  

)d (شود با پين اتصال بدنهبا استفاده از مولتي متر از ولتاژ بين موتور پمپ كه از طريق رله تامين مي

   .مطمئن شويد

30ولتاژبين(
پين

38
و

(

  

  مپ ترمز روشنال       v2<ولتاژ: شدن پدال ترمزحالت فشرده

  خاموشالمپ ترمز        V2>ولتاژ: حالت رها بودن پدال ترمز
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  .انجام دهيديونيت هيدروليكESPهاي متقابل را به صورت كامل از واحدبررسي: حالت نرمال

  3برويد به مرحله: عاديحالت غير

ESP ECUئمدار بين سو(هاي مربوطه را بررسي كنيدكانكتور و سيم  3   )يچ المپ ترمز و

ESP ECUسوئيچهاي مربوطه و كانكتور بينسيم از نظر قطع بودن مدار يا اتصال كوتاه آنالمپ ترمز و

  .بررسي كنيد

  )يچ المپ ترمزئمدار سو. (هاي مربوطه و كانكتور را بررسي كنيدسيم  4

  .را از نظر قطع بودن مدار يا اتصال كوتاه آن بررسي كنيديچ المپ ترمزئمدار سو

  بازرسي نهايي  5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودرويچئسو.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شود.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  محل بازرسي  عالئم

EBDياABSعمل
  كندنمي

  بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود نداردكدهاي خطا را بخوانيد و. 1
  يچ جرقهئمدار تامين قدرت سو. 2
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  مدار سنسور سرعت چرخ. 3
با( را بررسي كنيديونيت هيدروليكESPياب واحدبا استفاده از دستگاه عيب. 4

در موارد غيرعادي، مدار ترمز را از). منوي تست فعال عملكرد آن را بررسي كنيد
  .نظر نشتي يا ورودي هوا بررسي كنيد

ABS

عملكرد
EBD

يا
  ضعيف است

  كدهاي خطا را بخوانيد و بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود ندارد. 1
  سنسور سرعت چرخ. 2
  المپ ترمزسوئيچمدار. 3
  وضعيت تامين قدرت باتري بررسي شود. 4
با( را بررسي كنيديونيت هيدروليكESPياب واحدبا استفاده از دستگاه عيب. 5

در موارد غيرعادي، مدار ترمز را از). منوي تست فعال عملكرد آن را بررسي كنيد
  .نظر نشتي يا ورودي هوا بررسي كنيد

ESPياTCSكار نمي-

  كنند

  كدهاي خطا را بخوانيد و بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود ندارد. 1
  سنسور سرعت چرخ. 2
  .مدار هيدروليك را از نظر نشتي بررسي كنيد. 3
  مدار سنسور سرعت چرخ. 4
  )شامل سنسور شتاب جانبي(مدار سنسور سرعت انحراف. 5
  مدار سنسور زاويه فرمان. 6

ESP وغيرعادي بودن
ABSو المپ هشدار

  دهنده ترمز

  كدهاي خطا را بخوانيد و بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود ندارد. 1
2 .ABS هشدار دهنده ترمز

مدار المپ

ESP و
را بررسي كنيد

  
  خودرويچئسوالكتريكيمدار تامين قدرت. 3
  وضعيت تامين قدرت باتري بررسي شود. 4

TDCاهگبازرسي دست
تواند اجرانمييابعيب

  شود

  كدهاي خطا را بخوانيد و بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود ندارد. 1
2 .ECU ABSرسيم برق و سيم اتصال بدنه   .بررسي شودگالتور هيدروليك
  را بررسي كنيدخودرويچئسوالكتريكيمدار تامين قدرت. 3
  برق باتري بررسي شودوضعيت تامين. 4
5 .ECU ESPرسيم دياگ   بررسي شودگالتور هيدروليك
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  ياب را بررسي كنيداتصال مناسب دستگاه عيب. 6

ESP غيرعاديبازرسي
  است

  كدهاي خطا را بخوانيد و بررسي كنيد كه كدهاي خطا در سيستم وجود ندارد. 1
  مدار باز و بازرسي شود

  

  يسرعت انحراف و سنسور شتاب جانبح سنسوريتشر   9.7

كند و قاعده عملكرد ارتعاشگيري ميسنسور سرعت انحراف براساس اثر كوريوليس سرعت انحراف را اندازه

هاي شتاب جانبي و شتاب شعاعي داخل سيستمسيگنالباشد،ژيرسكوپ جهت رساندن سرعت انحراف مي

ESPباشدمي.  

موقعيت. گيريرر در موقعيت نصب جلوگيري شود مطابق قاعده اندازهعاشات مكتبنابراين الزم است از ار

ها ممكن است مطابق با نيازنصب بايد تا حد امكان نزديك مركز ثقل خودرو باشد و نصب در ديگر موقعيت

  .مشتري باشد

  .باز بودن مدار سنسور سرعت انحراف قابل تشخيص نيست: تذكر

  .واهد داشتدر زمان وجود مشكل شرايط زير وجود خ

عملكردTCSوESPاز كار خواهد افتاد.  

ABS ترمز وارد مد ترمزگيري
سيستم

TCS شده و

ESP و
غيرفعال خواهد شد

.  

ESP   .شودروشن ميالمپ هشدار دهتده

  يابي مشكلهاي تشخيص عيبروش

  تاييد مشكل  1

)a (ياب بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب.  

)b (ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابقدر اين روش از دستگاه عيب: خطا را پاك كنيدكدهاي

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيببا نشانه

  :تذكر
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استفاده كنيديشوند را از روش جداسازي باتركدهاي خطايي كه پاك نمي.  

باتري مطمئن شويداند، الزم است از ولتاژ نرمالبراي كدهاي خطاي قبلي كه پاك شده.  

)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  آيا مشكل برطرف شده؟

  يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيدخير، به جدول عيب

  .برويد2بله، به مرحله

  مدار سنسور سرعت انحراف و سنسور شتاب جانبي را بررسي كنيد  .2

)a( عملكرد نرمال فيوزA10بررسي شود)شامل پين كانكتور(  

)b( هاي اتصال آنباتري و سيم ،آلترناتور. سيستم شارژ بررسي شود.  

)c (مطمئن شويد سيم اتصال بدنه داراي اتصال مناسبي باشد و اكسيداسيون روي اتصال وجود نداشته

  .باشد

ال را از بين ببريد و باتري را شارژادي، فيوز، سيم اتصال بدنه را تعويض كنيد و اكسيداسيون اتصعحالت غير

  .كنيد

  برويد3حالت نرمال، به مرحله

3 .  CAN BUS   را بررسي كنيدسيستم

)a( و كانكتور سنسور سرعت انحراف و شتاب جانبي را بررسي كنيدببنديدراخودرويچئسو  

)b (ECU CAN BUSرا باز كنيد و اتصال نرمال پينيونيت هيدروليككانكتور هايبا پينهاي

CANسنسور سرعت انحراف و سنسور شتاب جانبي را بررسي كنيد.  

  :توجه

هاي آسيب ديده، جايگزيني آنحالت غيرعادي، كانكتور مهاركننده را تعمير و يا تعويض كنيد، در مورد پين

  .بخش ضروري است
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  برويد4حالت نرمال، به مرحله

  ESPنوشتن كدهاي متغير در سيستم  .4

)a( ببنديدراخودروسوئيچ  

)b( را باز كنيدخودروسوئيچياب را وصل كنيد ودستگاه عيب  

)c (ESP   .بازنويسي كنيدراكدهاي متغير در سيستم

  خواندن جريان اطالعات  5

)a( ياب را وصل كرده و وارد منوي خواندن جريان اطالعات شويددستگاه عيب.  

)b (كرده و اطالعات را مشاهده كنيدخودرو را در يك سطح افقي پارك.  

)c (خودرو را از يك طرف بلند كرده يا خودرو از يك طرف بر روي پل پارك كنيد و يك بار ديگر جريان

  اطالعات را مشاهده كنيد

  دارسطح شيب  سطح افقي  

  -/. g11 + ./ g11بيش از  -/. g11 + ./11  سنسور شتاب جانبي

  -   s/40 +s/40بيش از  -   s/40 +s/40  سنسور سرعت انحراف
  

  .حالت غير عادي، سنسور را از نظر نصب بررسي كنيد و در صورت لزوم يا غير عادي بودن آن را تعويض كنيد

  برويد6حالت نرمال، به مرحله

  ه فرمانيح سنسور زاويتشر9.8

باESP. باشدتوسط خروجي غربيلك فرمان ميگيري زاويه فرماناندازه ،داراي عملكردنسنسور زاويه فرما

استفاده از مقدار زاويه فرمان در ديناميك خودرو كنترل و دخالت داردو سنسور زاويه فرمان ممكن است با

هايماژول الكترونيكي ستون فرمان يكپارچه باشد يا در انتهاي ستون فرمان ثابت شده باشد مطابق با مدل
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سنسور زاويه فرمان. سنسور) GMR(باشداويه فرمان مقاومت مغناطيس قوي ميقاعده كلي سنسور ز. مختلف

  .شودهاي زاويه فرمان را محاسبه كند كه شامل عوامل زير ميتواند چرخش غربيلك فرمان و تمام دادهمي

دار اصالحي موقعيت نقاط غربيلك فرمان بهاين مق .باشدسنسور زاويه فرمان داراي مقدار اصالحي مي

  .شودكند و اين در كاليبراسيون سنسور زاويه فرمان معرفي و ذخيره ميلو راست را معرفي ميج

گيري رايج زاويه فرماناندازه

چرخش غربيلك فرمان  

باز شدن مدار ممكن است منجر به از دست دادن اطالعات موقعيت مركز فرمان كه در سنسور زاويه فرمان

ESP. ذخيره شده شود بايد كاليبراسيون و مقداردهيبراي عملكرد نرمال سنسور زاويه فرمان، واحد كنترل

ESP. اوليه شود به منظور به دست آوردن اطالعات دقيق زاويه فرمان كند آيا سنسورن مييعيتواحد كنترل

زاويه فرمان به درستي كاليبراسيون شده و اين عمل از طريق يافتن سرعت چرخ اكسل جلو و مقايسه با

  .شودها انجام ميسيگنال سرعت ديگر چرخ

  :تذكر

  .مقدار دهي اوليه شودبايد ،هنگامي كه باتري قطع شده است، سنسور زاويه فرمان براي تجديد محاسبه

ESPو Km/h. تواند زاويه فرمان را دريافت كندبعد از استارت خودرو مياحد كنترل وقتي سرعت خودرو به

  .ي را از سيگنال سنسور زاويه فرمان انجام خواهد داديرسد، واحد كنترل بازرسي نهامي25
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  :شرايط زير در صورت بروز مشكل وجود خواهد داشت

  از بين رفتن استراتژي ترمزگيري ايمن

تواندهاي ديناميكي خودرو نميتوان بدست آورد بنابراين انجام واكنشزاويه فرمان دقيق را نمي

  .شناسايي شود

عملكردTCSوESPافتنداز كار مي.  

سيستم ترمز به حالت ترمزگيريABS

روشن شدن المپ هشدار دهندهESP

  هاي تشخيص مشكلروش

  تاييد مشكل  1

)a( ياب بخوانيدرا توسط دستگاه عيبكدهاي خطاي ثبت شده  

)b (ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابقدر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيببا نشانه

  :تذكر

شوند را از روش جداسازي باتري استفاده كنيدكدهاي خطايي كه پاك نمي.  

اند، الزم است از ولتاژ نرمال باتري مطمئن شويدقبلي كه پاك شدهبراي كدهاي خطاي.  

)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيدخير، به جدول عيب

  برويد2بله، به مرحله
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  بررسي مدار سنسور زاويه فرمان  2

)a( عملكرد نرمال فيوزA10بررسي شود)شامل پين كانكتور(  

)b (هاي اتصال آنآلترناتور باتري و سيم: سيستم شارژ بررسي شود  

)c (مطمئن شويد سيم اتصال بدنه داراي اتصال مناسبي باشد و اكسيداسيون روي اتصال وجود نداشته

  .باشد

حالت غيرعادي، فيوز ، سيم اتصال بدنه را تعويض كنيد و اكسيداسيون اتصال را از بين ببريد و باتري را

  .شارژ كنيد

  .برويد3حالت نرمال، به مرحله

3  CAN BUS   .را بررسي كنيدسيستم

)a( و كانكتور و مهاركننده كانكتور سنسور زاويه فرمان را بررسي كنيدببنديدراخودروسوئيچ.  

)b (بررسيهاي سنسور زاويه فرمان راياب سيگنالرا باز كنيد و با استفاده از دستگاه عيبخودروسوئيچ

  .كنيد

)c (ECU CAN BUSرا باز كنيد و اتصال نرمال بين پينESPيونيت هيدروليككانكتور -با پينهاي

  .سنسور زاويه فرمان را بررسي كنيدCANهاي

  :توجه

هاي آسيب ديده، جايگزيني آنحالت غيرعادي كانكتور مهاركننده را تعمير و يا تعويض كنيد، در مورد پين

  .بخش ضروري است

  برويد4حالت نرمال، به مرحله

4  ESP   :نوشتن كدهاي متغير در سيستم

)a( ببنديدراخودروسوئيچ  

)b( را باز كنيدخودروسوئيچياب را وصل كنيد ودستگاه عيب  
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)c (ESP   .بازنويسي كنيدراكدهاي متغير در سيستم

)d (كاليبراسيون سنسور زاويه فرمان را انجام دهيد.  

  كاليبراسيون سنسور زاويه فرمانروش

هاي فرمان پذير را به صورت حركت مستقيمها را در يك راستا قرار دهيد و موقعيت چرخچرخ  .1

5(قرار دهيد   )است -5+ حداكثر تلرانس جعبه فرمان

OBD2دستگاه عيب  . 2   وصل كنيدياب را به اينرفيس

  .را باز كنيدخودروسوئيچ  .3

  .روي تست غيرفعال فشار دهيد  .4

  )ثانيه سه بار فشار دهيد2در( پدال ترمز را فشار دهيد  .5

6.  ECU دهي متغير سنسور زاويه فرمان را بهكاليبراسيون و كدبعد از به كار بردن پدال ترمز،

  .دهدصورت اتوماتيك انجام مي

در اين لحظه، كاليبراسيون. زنديه بوق ميثان3در زمان موفقيت آميز بودن كاليبراسيون، بازر براي

ECU EEPROM ESP   .شودثبت ميمتغير در

OBD2سوئيچوقتي عملكرد بازر قطع شد،  .7 را قطعجرقه را خاموش كنيد و اتصال اينترفيس به

 .كنيد
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  آيا مشكل بعد از كاليبراسيون برطرف شد؟

  .را انجام دهيد6بله، مرحله

  .را تكرار كنيد5زاويه فرمان را تعويض كنيد و مرحلهخير، سنسور

  بازرسي نهايي  5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15ر ديناميكي سيستم كاملبرسانيد تا بازرسي خودكا

  .شود

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

را به طور كامل بررسي كنيد درESPيونيت هيدروليكدر مواردي كه كد خطاي متناسب وجود داشت،

  .صورت لزوم تعويض كنيد

  ESP ECUحيتشر9.9

ESP ECUيونيت هيدروليكبه طور كامل بر روي واحدESPنصب شده و مركز كنترل سيستم هيدروليك

ESPالزم است برنامه ريزي و اطالعات. كندباشد، و نيروي تمام سنسورهاي مرتبط را تامين ميمي

ESPكاليبراسيون كنترل
براي سيستم

EEPROM ECU شده و در
اجرا

ذخيره شود

ESP ECU .به طور

ESP ECUپيوسته بازرسي خودكار را انجام مي   .بررسي شوددهد تا وجود مشكل در سيستم

  :وضعيت زير در زمان وقوع مشكل وجود خواهد

شكست استراتژي ترمزگيري ايمن  

خرابيECU  
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مزگيري مرسوموارد شدن سيستم ترمز به مد تر  

ABS   .روش شدهESPوEBD،المپ هشدار دهنده

تواند به صورت نرمال عمل كنندها نميموتور پمپ برگشت دهنده و شير برقي.  

ولتاژ ازV9.6تر استپايين.  

EBD   .تبديل شدهسيستم به مد كنترل اضطراري

ABS
المپ هشدار

ESP و
روشن شده

.  

ولتاژ ازV7.6تر استپايين.  

وارد شدن سيستم ترمز به مد ترمز گيري مرسوم  

ABS   .روش شدهESPوEBD،المپ هشدار دهنده

ECU   V9.8>گردانر بهولتاژ را برميدر موارد پايين بودن ولتاژ، تامين كننده نيرو

EBD   خارج شدهسيستم از مد عملكرد اضطراري

سيستمESPگرددبه عملكرد نرمال برمي.  

  كلهاي تشخيص مشروش

  تاييد مشكل  1

)a( ياب بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب.  

)b (ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابقدر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيببا نشانه

  

  :تذكر

جداسازي باتري استفاده كنيدشوند را از روشكدهاي خطايي كه پاك نمي.  

اند، الزم است از ولتاژ نرمال باتري مطمئن شويدبراي كدهاي خطاي قبلي كه پاك شده.  
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)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيدخير، به جدول عيب

  برويد2بله، به مرحله

  

  سيستم ربازرسي مدا  . 2

)a( تمام مدارات اتصال زمينECUرا از نظر قطعي يا باال بودن مقاومت بررسي كنيد  

)b (هايفيوزA10،A25وA40را بررسي كرده و در صورت لزوم تعويض كنيد  

)c (مدار تامين نيرويECUرا از نظر باال بودن مقاومت، باز بودن مدار، اتصال كوتاه به زمين بودن را

  بررسي كنيد

)d (كنيدسنسور را بررسيتصال كوتاه بودنا.  

)e (ECU   .را برطرف كنيدتمام عوامل تداخل الكترومغناطيسي به

  

  

  

  

  

  

  

  با استفاده از دستگاه عيب ياب ولتاژ باتري را بررسي كنيد  . 3

  :ولتاژ باتري را تحت همه نوع از شرايط زير بخوانيد
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هاي جلو، سيستم تهويه مطبوع، سيستمشامل المپتمام وسايل الكتريكي را روشن كنيد،: دور آرام

  :صوتي و غيره

تمام وسايل الكتريكي را خاموش كرده و موتور را در دور: درحالت پاركrpm3500براي حدودs30

  :نگه داريد

پدال ترمز را فشار دهيد: در حالت حركت.  

  V16.8V  6/9حالت نرمال

  .قدرت را بررسي كنيدحالت غيرعادي، سيستم تامين

  .برويد4حالت عادي، به مرحله

4ECU
ولتاژ پين

ESP هيدروليك
يونيت

را بررسي كنيد
.

  

)a (ببنديدجرقه راسوئيچ.  

)b (ECU
كانكتور

ESP هيدروليك
را باز كنيديونيت

.  

)c (شود با پين اتصال بدنهبا استفاده از مولتي متر از ولتاژ بين موتور پمپ كه از طريق رله تامين مي

  . مطمئن شويد

  

V7/0 ±16.8V  4/0 ±9.6=Uنرمال

ECU :غيرطبيعي   را بررسي كنيدمدار تامين قدرت

  .برويد4نرمال، به مرحله

  .برويد2حالت غيرعادي، به مرحله

  .برويد5حالت عادي، به مرحله

  بازرسي نهايي  5

)a (ياب پاك كنيدعيبكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه.  
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  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

)b (جرقه را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل

  .شود

)d (با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد .  

  .خطاي مرتبط وجود نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيددر مواردي كه كدهاي

را به طور كامل بررسي كنيدESPيونيت هيدروليكدر مواردي كه كد خطاي متناسب وجود داشت، واحد

  .در صورت لزوم تعويض كنيد

  ريمتغيح كددهيتشر9.10

ECUهاي برنامهكددهي متغير يكي از قسمت يونيتواحد ،مطابق درخواست مشتري. استريزي واحد كنترل

ESPROMخانه، نمي خواهند پارامترهاي متغقبل از ترك كار پس از. ثبت شودير تاير و تعريف خودرو در

ESP ECU مشتري كه در
كددهي متغيير

ESP ECU ثبت مي شود،
كاليبراسيون فرمت اطالعات متغيير

اين. بازرسي را انجام مي دهددر طول كددهي متغيير.ECUثبت شده و محدوده آن را انجام خواهد داد

  .بازرسي خودكار براي دقت مي باشد

  

  :توجه

بر روي خودرو ديگر، خطا نشانه براي بازرسي خودكار متغير وجودESPيونيت هيدروليكدر مورد نصب واحد

بررسييونيت هيدروليكواحدبندي دربنابراين، الزم است از مدل يكسان استفاده شود و پيكره. خواهد داشت

  .شود

  :وضعيت زير در زمان وقوع مشكل وجود خواهد داشت

  شكست استراتژي ترمزگيري ايمن
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ESP ECUافتدتواند به صورت نرمال عمل كند و تمام عملكردهاي ترمز هيدروليك از كار مينمي .

  .عاديوارد شدن سيستم ترمز به مد ترمزگيري

ABS   .شودمينروشESPوEBD،المپ هشدار دهنده

  

  هاي تشخيص مشكلروش

  تاييد مشكل  1

)a( ياب بخوانيدكدهاي خطاي ثبت شده را توسط دستگاه عيب  

)b (ياب استفاده كنيد و مراحل مربوطه را مطابقدر اين روش از دستگاه عيب: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .ياب انجام دهيدهاي دستگاه عيببا نشانه

  :تذكر

كنيدپاكروش جداسازي باتريبهشوند راخطايي كه پاك نميكدهاي.  

)c (شبيه سازي مشكل را انجام دهيد.  

  .يابي مشكالت تصادفي مراجعه كنيدخير، به جدول عيب

  .برويد2بله، به مرحله

  بازنويسي متغيرها  2

)a( و دستگاه عيب ياب را وصل كنيدببنديدراخودروسوئيچ.  

)b( كنيد و كددهي متغير را از منوي دستگاه عيب ياب انتخاب كنيدبازراخودروسوئيچ.  

)c (هاي مدل صحيح را انتخاب كنيدبه مستندات مربوطه مراجعه كنيد و داده.  

)d (ني كه سيستم وارد شود صبر كنيداتغير را انتخاب كنيد و تا زممنوي كددهي م  

)e( ببنديدراخودروسوئيچ  

  ؟مجدداً وجود دارديا مشكلرا انجام دهيد، آ1مرحله
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  را تكرار كنيد2بله، مرحله

  را انجام دهيد3خير، مرحله

  بازرسي نهايي  3

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل

  .شود

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  

  :CAN BUSحيتشر9.11

ESP ECUكند و اين عمل از طريقاطالعات ارتباطي و پايش مشكل را بالفاصله دريافت ميCAN 

BUSسنسور)پشت آمپر(گربا واحد كنترل موتور، واحد كنترل گيربكس، واحد كنترل صفحه نمايش ،

  .شودانجام مي) شامل سنسور شتاب جانبي(زاويه فرمان و سنسور سرعت انحراف

  :توجه

CAN BUSتوان از كانكنمي
تور فرعي در تعميرات

BUS استفاده كرد زيرا مسير و طول
مشخص مي

  .باشد

  زمان وقوع مشكل وجود خواهد داشتدرهاي زيروضعيت

  شكست استراتژي ترمزگيري ايمن

مشكلCANگيري صحيح براي كنترل منطقي ديناميك با تعويض دندهتوان تصميمنمي: گيربكس

  داشت

  )با گيربكس اتومات(

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir



105

  7هايما   ESPو پايداريقفلABSضدسيستم ترمز:عنوان

ESP   .عملكرد نرمال سيستم

المپ هشدار دهنده روشن نخواهد شد  

مشكلCANتوان استفاده كرداز اطالعات دقيق موتور نمي: موتور.  

ABS   .شودميسيستم ترمز وارد مد ترمزگيري

ESP   .شودروشن ميالمپ هشدار دهنده

شكست سيستمCAN BUS :CAN BUSيتواند با يكدنميهمه نودهاي روي ارتباطگر از طريق

  .داشته باشند

EBD   .شودميسيستم ترمز وارد مد ترمزگيري اضطراري

ABS دهنده
المپ هشدار

ESP شودروشن ميو

.  

  روش تسخيص مشكل

  تاييد مشكل  .1

)a (ياب را متصل كنيد و كدهاي خطا را ثبت كرده و بخوانيددستگاه عيب.  

)b (عيب ياب عمليات مربوطه را با توجه به نشانه هايبا استفاده از دستگاه: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .دستگاه عيب ياب انجام دهيد

  :توجه

كدهاي خطا با استفاده از روش برداشتن باتري پاك نمي شوند.  

قبل از پاك كردن كد خطا، از نرمال بودن ولتاژ باتري مطمئن شويد.  

)c (مشكل را شبيه سازي كنيد.  

  دهد؟آيا مشكل دوباره رخ مي

2 .  CAN BUS   .بررسي شودمدار

)a( ببنديدراخودروسوئيچ  
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)b (CAN   را از نظر آسيب بررسي كنيدكانكتور مهاركننده

)c (CAN-L / CAN-H   و همه نودها را از نظر اتصال نرمال بررسي كنيدسيم

)d( خودروسوئيچCAN-L / CAN-H قطب مثبت باتريبه بدنه ورا باز كنيد و از مقاومت سيم

ECU. مطمئن شويد اتصال كوتاه مدار الزم است همه
در مورد

CAN BUS هاي متصل به
قطع شود

 .

ECU كردن هر
پس از قطع

CAN يكبار مقاومت
بررسي شود

 .CAN پس از قطع كردناگر مقاومت

تصال كوتاه به زمين يا  مدارااي است كه مشكلمشخص به حالت نرمال برگشت، اين نشانهECUيك

ECUتامين ECU.وجود داردنيرو در اين كردن تمام
اگر با قطع

CAN هاي متصل به
هنوز مشكل

CANبرطرف نشده، اين نشانه   . باشدميي آن است كه مشكل در مدار

)e (CAN BUS ويونيت هيدروليكESPغيرعادي نباشد، الزم است كانكتوردر صورتي كه مقاومت

  ها بررسي شودبين پين) Ω0(متر مقاومت پايينلتيكانكتور سنسور جدا شود و به وسيله مو

  

  

  

  

  

  نام كانكتور    نام كانكتور.

ESP ECUكانكتور    كانكتور سنسور زاويه فرمان

  ESP ECUكانكتور    كانكتور سنسور سرعت انحراف

  ESP ECUكانكتور    كانكتور سنسور زاويه فرمان

  ESP ECUكانكتور    كانكتور سنسور سرعت انحراف
  

)f (هاي زير صفر استمتر بررسي كنيد آيا ولتاژ بين پينبا استفاده از مولتي  
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  نام كانكتور    نام كانكتور

ترمينال پل مثبت تامين نيرو    كانكتور سنسور زاويه فرمان

  سيم اتصال بدنه    كانكتور سنسور زاويه فرمان
  

  را بررسي كنيد و در صورت لزوم تعويض كنيدCANخير، كانكتور

  برويد3بله، به مرحله

  واحد كنترل موتور، گيربكس و پشت آمپر را بررسي كنيد  3

)a( واحد كنترل موتور را بررسي كنيد  

عملكرد نرمال واحد كنترل موتور را بررسي كنيد  

BUS   را بررسي كنيداتصال بين واحد كنترل موتور و

را براي واحد كنترل موتور به صورت  صحيح دوباره انجام دهيدكددهي متغير.  

)b( واحد كنترل گيربكس را بررسي كنيد  

را را بررسي كنيدگيربكسعملكرد نرمال واحد كنترل  

را بررسي كنيدگيربكسعملكرد نرمال واحد كنترل  

گيربكساتصال بين واحد كنترلBUS   را بررسي كنيدو

به صورت  صحيح دوباره انجام دهيدگيربكسكددهي متغير را براي واحد كنترل.  

)c (واحد كنترل پشت آمپر را بررسي كنيد  

عملكرد نرمال واحد كنترل موتور را بررسي كنيد  

پشت آمپراتصال بين واحد كنترلBUS   را بررسي كنيدو

ح دوباره انجام دهيدبه صورت  صحيپشت آمپررا براي واحد كنترلكددهي متغير.  
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  بازرسي نهايي

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  

)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل شود.  

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود نداشت،. استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيدبا

  .بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد

  موتورECUتشريح9.12

ECU
ارتباط

ESP ECU موتور
CAN BUS شودانجام مياز طريق

ESP ECU .هاي زير را ازسيگنال

ECUند تا برنامه كنترل پايداري بدنه را اجرا كندكموتور درخواست مي:  

سرعت موتور  

گشتاور خروجي موتور  

گشتاور خروجي الزم توسط راننده  

محدوده گشتاور پايين موتور  

محدوده كروز كنترل اتوماتيك(موقعيت دريچه گاز(  

ECU (CAN BUS(مشكل در نودهاي ديگر: تذكر يكسان ممكن است باعث گزارش اشتباه كد خطاروي

  .شود

  :در صورت وجود مشكل شرايط زير وجود خواهد داشت

ESPاطالعات كنترل الزم را نميESP آورد و كنترل
تواند بدست

TCS شوددچار مشكل ميو

.  

ABS   .شودميسيستم ترمز وارد مد ترمزگيري

ESP شودروشن ميالمپ هشدار
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  روش تسخيص مشكل

  تاييد مشكل. 1

)a (ياب را متصل كنيد و كدهاي خطا را ثبت كرده و بخوانيددستگاه عيب  

)b (با استفاده از دستگاه عيب ياب عمليات مربوطه را با توجه به نشانه هاي دستگاه: كدهاي خطا را پاك كنيد

  .عيب ياب انجام دهيد

  :توجه

شوندكدهاي خطا با استفاده از روش برداشتن باتري پاك نمي.  

قبل از پاك كردن كد خطا، از نرمال بودن ولتاژ باتري مطمئن شويد.  

)c (مشكل را شبيه سازي كنيد.  

  دهد؟آيا مشكل دوباره رخ مي

  بازرسي مدار سيستم    2

)a( تمام مدارات اتصال بدنهECUموتور را از نظر باال بودن مقاومت و باز بودن مدار بررسي كنيد.  

)b (بررسي و در صورت لزوم تعويض كنيدفيوز را  

)c (مدار تامين قدرتECUموتور را از نظر باال بودن مقاومت، باز بودن مدار يا اتصال كوتاه به بدنه

  بررسي كنيد

)d (همه سنسورهاي موتور را از نظر اتصال نرمال بررسي كنيد  

)e (ECU   .كان برطرف كنيدموتور را تا حد امتمام فاكتورهاي تداخل مغناطيسي بر روي

3    CAN BUS   را بررسي كنيدمدار

)a( ببنديدراخودروسوئيچ  

)b (CAN   را از نظر آسيب بررسي كنيدكانكتور مهاركننده

)c (CAN-L / CAN-H   و همه نودها را از نظر اتصال نرمال بررسي كنيدسيم
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)d( خودروسوئيچCAN-L / CAN-H و قطب مثبت باتريبه بدنهرا باز كنيد و از مقاومت سيم

ECU. مطمئن شويد اتصال كوتاه مدار الزم است همه
در مورد

CAN BUS هاي متصل به
قطع شود

 .

ECU كردن هر
پس از قطع

CAN يكبار مقاومت
بررسي شود

 .CAN پس از قطع كردناگر مقاومت

اه به زمين يا  مدارتصال كوتااي است كه مشكلمشخص به حالت نرمال برگشت، اين نشانهECUيك

ECU  .وجود داردتامين نيرو در اين

ECU ي آن است كههنوز مشكل برطرف نشده، اين نشانهCANهاي متصل بهاگر با قطع كردن تمام

CAN   . باشدميمشكل در مدار

  با استفاده از دستگاه عيب ياب ولتاژ باتري را بررسي كنيد   . 4

  :شرايط زير بخوانيدولتاژ باتري را تحت همه نوع از

هاي جلو، سيستم تهويه مطبوع، سيستمتمام وسايل الكتريكي را روشن كنيد، شامل المپ: دور آرام. 1

  :صوتي و غيره

s30براي حدودrpm3500تمام وسايل الكتريكي را خاموش كرده و موتور را در دور: درحالت پارك. 2

  :نگه داريد

  فشار دهيدپدال ترمز را: در حالت حركت. 3

  V16.8V  6/9حالت نرمال

  حالت غيرعادي، سيستم تامين قدرت را بررسي كنيد

  برويد4حالت عادي، به مرحله

  بازرسي نهايي     5

)a (ياب پاك كنيدكدهاي خطا را با استفاده از دستگاه عيب.  

)b (را باز كنيد و تا كامل شدن تست خودكار سيستم صبر كنيدخودروسوئيچ.  
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)c (خودرو را روشن كرده و به سرعتKm/h15برسانيد تا بازرسي خودكار ديناميكي سيستم كامل

  .شود

)d (در مواردي كه كدهاي خطاي مرتبط وجود. با استفاده از دستگاه عيب ياب كدهاي خطا را بخوانيد

  .نداشت، بازرسي تكميلي تعميراتي را انجام دهيد
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  کیيک الکترياگرام شماتيد: 1وستيپ

  
  ESP ECUنيمشخصات پ: 2وستيپ
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رنگ  مشخصات  كد  ترمينال
  ولتاژ استاندارد  بازرسي  سيم

1  UBMR12فيوزV UPS-40 A  ←→GND(38)  9.3～16.9V  

3  RR
خروجي سيگنال سنسور

        عقب راست-سرعت

4    
فعال كننده المپ هشدار

ABS
  ←→GND(38)  9.3～16.9V  

6  WS FR
چرخسيگنال سنسور سرعت

    GND(38)→←    جلو راست

13  MGND
– موتور پمپاتصال بدنه

  0.5V＞      برگشت دهنده

16    
فعال كننده المپ

EBDهشدار
  ←→GND(38)  9.3～16.9V  

17  DIAGKسيم-سيم عيب يابيK      

18  WP FR  
سنسور سرعت چرخ جلو

  GND(38)  4.5～20V→←    تامين نيرو-راست

19  WP RR  
سرعت چرخ عقبسنسور

  GND(38)  4.5～20V→←    تامين نيرو -راست

20  WS RL  
سنسور سرعت چرخ عقب

      سيگنال-چپ
 0.5V 1 ياV   

  

22  WS FL  
سنسور سرعت چرخ جلو

  GND(38)→←    سيگنال -چپ
 0.5V 1 ياV   

  
25  UBVR12فيوزV UPS-25A    ←→MGND(13)9.3～16.9V  

27  FR
خروجي سيگنال سنسور

      جلو راست-سرعت

30  BLSسوئيچ المپ ترمز(+)    ←→GND(38)  9.3～16.9V  
0V  

31  WS RR  
سنسور سرعت چرخ عقب

      سيگنال-راست
0.5V or 1V  
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32  UZ
تامين نيروي سوئيچ جرقه

DIN15
  ←→GND(38)  9.3～16.9V  

33  WP RL  
سنسور سرعت چرخ عقب

  GND(38)  4.5～20V→←  تامين نيرو -چپ

34  WP FL  
سنسور سرعت چرخ جلو

  GND(38)  4.5～20V→←  تامين نيرو -چپ

38  GNDاتصال بدنه-ESP   ECU      ＜0.5V  
  

  

  ک نقشه لولهياگرام شماتيد: 3وستيپ

  استفاده شدهXاز اين نقشه براي لوله طرح
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به عنوان دستگاه عيب ياب استفاده شود2يا1يفداز ر.  
  

شکلشرحکد اختصاصیرديف

124803029IKCO_DIAG

دستگاه عيب ياب مالتي برند  24803030  2
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