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 چه کاری انجام می دهد؟( چیست و یا موتور پله ای استپر موتور)شیر موتوری

 خطیحرکت  استپر موتور به داخلکت دورانی روتور در حرتشکیل شده است. شفت و  موتور استپر موتور از دو قسمت 

. است)مرحله( پله 204 درشفت عقب و جلو بردن  توانایی ،استپر موتوریک ویژگی منحصر به فرد . می گرددتبدیل  شفت

 کنترل واحد توسط موتور استپر شفت عقب و جلو رفتن جلو یا عقب می آید. میلیمتر 04/0به مقدار شفت ،هر پله در

 . ، کنترل می شودECU الکترونیکی

به نحوی که نسبت هوا به  ،باشدمیمورد زیر  چهارجهت دستیابی به  موتور تنظیم هوای ورودی به موتوراستپر وظیفه

تشخیص داده می  (Knock Sensorو عدم ایجاد احتراق ناقص که توسط سنسور ضربه ) سوخت که توسط اکسیژن سنسور

و بررسی رفتار موتور  شود، در بازه استاندارد قرار گیرد. یعنی پس از اندازه گیری این نسبت توسط اکسیژن سنسور

  ر عکس.جمع می شود و بجهت باال بردن نسبت هوا به سوخت، ، شفت استپر موتور توسط سنسور ضربه

 انجام می دهد. مورد نیاز رابر اساس نیاز موتور که در زیر آورده شده است استپر موتور عملیات 

 ناشی از احتراق ناقص و تثبیت دور های ناپایدار موتور آرام دور تنظیم-1

، روشن فرمانتنظیم دور آرام هنگام گرفتن بار اضافی از موتور )مثل روشن کردن کولر، عملکرد پمپ هیدرولیک  -2

 ( کردن چراغ ها و وسایل برقی

 جهت گرم کردن موتور هنگامی که موتور سرد است( ) تنظیم دورساساتانجام عملیات  -3

 گاز پدال ناگهانی رها کردن هنگام خودرو موتور شدن خاموش از جلوگیری -4

، در این حالت صفحه برنجی دریچه هوا است آرام دور حالت در خودرو داشتن نگه روشن، استپر موتور مهم وظیفه اولین-

رام ای تنظیم موتور در حالت دور آمنیفولد، هوای مورد نیاز بر برای هوا مسیر کردن باز بااستپر موتور . بسته استکامال 

  می کند. تأمین را

ی هنگام در تا کندمی کار ایگونه به سیستم این. شودمی مشخص کولر شدن روشن هنگام استپر موتور وظیفه دومین-

 افت از و روی موتور را جبران می کند کولر کمپرسور بار ،هوای ورودی مقدار افزایش با در مدار قرار می گیرد کولرکه 

 دریافت با ؛رسدمی ECU به کولر سیستم مجموعه از سیگنالی شودمی زده کولر کلید وقتی. آید بعمل جلوگیری موتور قدرت

 عبور مسیراستپر موتور با جمع کردن شفت،  و فرستاده موتور استپر بهفرمان باز کردن مسیر هوا را   ECU ،سیگنال این

 . اندپایدار بم هنگام استفاده از کولر خودرو، موتور دور تا شده باعث کار این. کندمی باز چندین پله مقداربه  را هوا

 ،خودرو داخل در کننده مصرف وسیله نوع هر کردن روشندور موتور را هنگام  ی،شرایط هر درهمچنین استپر موتور 

 خود شفت جابجایی با استپر موتور ، خودرو داخل در کننده مصرف نوع هر کردن خاموش و روشن با. پایدار نگاه می دارد

 .کندمی فراهم موتوردور  پایداری برای را شرایط
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به گونه ای استپر موتور  ECU هنگام سرد بودن موتور خودرو، استپر موتور، انجام عملیات ساسات میباشد. سوم وظیفه -

 با موتور و)هنگام روشن شدن هوای کمتری وارد موتور گردد(  یافته کاهش سوخت به هوا نسبت کهرا تنظیم می کند 

 گرم شدن موتور به سرعت انجام شود.  تا باعث می شود،  عمل استپر موتورشود. این  روشن بیشتری سوخت

 مدت کمی، بسته به دمای موتور، از پس و است عادی حد از باالتر کمی موتور دور، استارت، پس از انژکتوری خودرو هردر 

توسط استپر موتور  ساسات عملیات انجام که نشان دهنده  گرددمی بازدور در دقیقه،  850-750آرام نرمال  دور به

  .است

 در. ستا گاز پدال کردن رها زمان در موتور سیلندرهای مصرف مورد هوای تنظیم موتور، استپرچهارمین وظیفه  -

مسیر را برای ورود  و جمع کرده را خود شفت استپر موتور ،گاز پدال کردن رها محضبه  ،استپر موتور یداراخودروهای 

 ، کامال باز میکند. و جلوگیری از  بروز احتراق ناقص به داخل منیفولد بیشترهوای 

 

 و نحوه رفع مشکل ر موتورعالئم خرابی استپ

 اتفاق می افتد:  حالت چهار ،شود خراب استپر موتور اگر

 شدن روشن از بعد موتور باالی دور -1

 گاز پدال ناگهانی ندکر رها هنگم در خودرو شدن خاموش - 2 

 می شود. روشن کولر ی کههنگام )تا مرز خاموش شدن موتور(موتور دور کاهش -3 

  موتور دور پایداری عدم -4

 حالت در موتور دور نوسان باعث استپر موتور خرابی .گردد می نمایان رامآ دور در موتور عملکرد هنگام قطعه این خرابی

ر د کهاست  نآ ظهمحف و موتور استپرپینتل )نوک(  کردن تمیز ،ایراد رفع جهت کار اولین والممع .شد خواهد رامآ دور

 .شد خواهد طرف بر مشکلبیشتر موارد 

استپر موتور  اورینگ. در صورت وجود نشتی، است موتور استپر محفظه اطراف از هوا نشتی کردن چکگام بعدی، 

تعویض می شود. الزم به ذکر است صفحه برنجی دریچه هوا پس از مدتی ممکن است دچار سایش شود و باعث بروز 

 نشتی هوا گردد. 

 داشت، موارد زیر بررسی شود:پس از بررسی موارد باال، اگر مشکل همچنان وجود 

 گاز دریچه موقیعت سنسور خرابی -

 هوا ورودی سیستم در نشتی -

 و یا خرابی انژکتور سوخت نامنظم پاشش -

 و شمع ها جرقه سیستمخرابی  -

 ضعیف بودن باتری خودرو -

ور و منیفولد، نوک استپر موتبه دلیل برگشت دوده و بخارات بنزین به داخل  و دارد قرار هوا دریچه روی استپر موتور

ین امحل قرارگیری آن روی دریچه هوا، به دوده آلوده شده که مانع از عملکرد درست و کامل استپر موتور می شود. در 

 یکیالکتر موتور یک استپر موتور حالت،  آلودگی و دوده باید توسط پارچه نخی و اسپری تمیز کننده، کامال تمیز شود.

 وجود یپاسا و خودرو ایران تولید خودروهای تمام در قطعه این نکنید. تمیز بنزین مانند هایی حالل با ار آن گاه هیچ است

 . دارد
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 وضعیت قرار گیری شفت استپر موتور در حالت های مختتلف:

     

 

28.3mm 

30.5mm 

نظیم ت-استپر موتور در حالت دور آرام 

 زیمنس
 

 نظیم ساژمت-آراماستپر موتور در حالت دور 
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 استپر موتور در حالت موتور خاموش

 

22.9mm 

31.8mm

m 

 )گاز کامل(استپر موتور در حالت تخت گاز

 


