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علمی
اکثر تعمیرکاران تصور میکنند که تکنولوژی
 CAN-Busبه تازگی به بازار آمده است اما در
حقیقت تکنولو ِژی ( CAN
)Controller Area Network
بیش از  15سال است که در صنعت
خودرو مورد استفاده قرار میگیرد.
در دهه  90برندهای سطح باال نظیر
مرسدس از این سیستم استفاده میکردند
اما امروزه بسیاری از خودروسازان عادی
نیز از این سیستم در خودروهای خود
بهره میبرند .در  5یا  6سال گذشته
کاربرد این سیستم به شکل محسوسی
افزایش یافته است که نتیجه آن ساخت
هزاران وسیلۀ نقلیه مجهز به سیستم
 CANدر دنیا بودهاست.
اصول سیستم  CANدر خودرو
یک شبکه  CANشامل گروهی از
ماژولها و اتصاالتی است که این
اتصاالت برای تبادل اطالعات بین
ماژولها ایجاد شدهاند .به این اتصاالت اصطالح ًا
 Busمیگویند و در واقع باس مانند بزرگراهی است
که دادهها داخل آن بین ماژولها در حال عبور و
مرور هستند .این باس ها در واقع پیوند مشترکی بین
ماژولها برقرار میکنند به طوریکه برای به اشتراک
گذاشتن دادهها نیازی به به سیمکشی مجدد نباشد.
باس انواع مختلفی دارد و ممکن است در یک
خودرو بیش از یک نوع از باس وجود داشته باشد.
متداولترین مثال آن ،باس سیمی یا "Wired
 "Busاست .این نوع باس در دو نوع تک سیمه و
جفت سیمه وجود دارد .نوع دو سیمه برای کاهش اثر
نویز الکترومغناطیسی هنگام تبادل داده ها به کار
میرود .جایگزین باس سیمی سیستم فیبر نوری
است که دادهها با استفاده از پالسهای نوری داخل
فیبرهای نوری تبادل میشوند.
تبادل اطالعات داخل شبکه
هر ماژول آدرس منحصر به فردی دارد که میتواند
دادهها را از طریق باسی که به آن متصل است،
ارسال و دریافت نماید .دادههای ارسالی بسته به نوع
 CANبه صورت یک سری بیت عددی یک یا
صفر در یک فرمت از پیش تعیین شده مانند  11بیتی
یا  29بیتی و سرعت  125یا  500کیلو بایت در
ثانیهای انتقال مییابند.
خود دادهها به همراه اطالعات دیگر مانند شناسه
پیام و یک  Check sumبه صورت یک بسته
اطالعاتی منتقل میشوند Check Sum .در واقع
با استفاده از محاسبات ریاضی از خود دادهها به دست
میآید و برای حصول اطمینان از یکسان بودن
اطالعات ارسالی و دریافتی است .معمو ًال سیستم
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تکنولوژی :CANشبکه داخلی خودرو

کنترل مرکزی بر جریان دادهها در باس نظارت
میکند .این درگاه( )Gatewayمیتواند دادهها را

بر اساس اهمیت طبقهبندی کند.
چرا از  CANاستفاده میشود؟
دو منفعت اساسی شبکه  ،CANکاهش سیمکشی
و افزایش سرعت تبادل اطالعات است .به دلیل

سهولت سیم کشی و اتصاالت ،خودروسازان
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میتوانند در وزن و هزینه تولید صرفه جویی کنند که
در نتیجه مشتری نهایی هزینه کمتری بابت خرید
خودرو و نگهداری آن می پردازد .با
افزایش سرعت تبادل دادهها میتوان
اطالعات بسیار بیشتری را در یک
زمان معین در شبکه انتقال داد.
شبکههای  CANچندگانه
همانطور که پیشتر گفتیم ،یک
خودرو میتواند بیش از یک سیستم
 CAN-Busداشتهباشد .به عنوان
مثال ،شرکت فورد در آخرین خودروی
خود از سه شبکه استفاده کرده است:
 -1سرعت ب��اال :ای��ن سیستم
دادهها را با سرعت  500کیلو بایت در
ثانیه جابجا ک��رده و پیامهای با
ارجحیت باال را از ماژولهایی مانند
 ،PCM، ABSو سیستم فرمان
مدیریت میکند.
 -2سرعت متوسط( :)X2این
سیستم دادهها را با سرعت  125کیلوبایت در ثانیه
جابجا کرده و ماژولهای با ارجحیت پایین مانند
ماژولهای درب خودرو ،کنترل چراغها و سیستم
صوتی را مدیریت میکند.
تمام شبکههای  CANاز م��اژول
-3
 GEMبه عنوان درگاه ( )Gatewayمشترک
استفاده میکنند که باعث میشود در صورت لزوم،
دادهها بین باسهای سرعت باال و سرعت پایین،
جابجا شوند.
عیب یابی ماژولها و قطعات متعلقه:
این عیبیابی نیازمند عیبیابی سریال مشابه
ماژولهای ( ISOغیر )CANاست .تعمیرکار باید
مجهز به عیب یاب مخصوص  CANسرعت باال
باشد.
عیب یابی شبکه CAN-Bus
وقتی مشکلی در خود  CAN-Busوجود دارد،
یک  DTCمعمو ًال داخل کنترلر قرار دارد که بر
دادهه��ا نظارت میکند .در همین مدل فورد ،با
خواندن پیام " U0121ارتباط با ماژول  ABSقطع
شده" که از ماژول  GEMخواندهمیشود ،نشان
میدهد که دادههای ماژول ترمز گم شدهاست.
متآسفانه طراحی شبکه  CANبه گونهای است
که ممکن است در صورت بروز مشکل ،قسمتهای
دیگر نیز مشکل پیدا کنند .چون ماژولها به یکدیگر
متصلند ،ممکن است عیب یک ماژول باعث اشکال
در کل شبکه شده و عیوب و عالئم آن در کنترلرهای
دیگر نیز بروز کنند .این مسئله باعث مشکل شدن
عیب یابی و باال رفتن زمان پروسه کار میشود.
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علمی

آشنایی با ابزار بادي

ابزار بادي ( )Pneumatic Toolsابزار بسيار رايج
در صنايع مختلف هستند ..اصول كار اين ابزار بر اساس
بهرهگيري از نيروي ورودي گاز و تبديل آن به نيروي
محرك مكانيكي ميباشد .رايج ترين اين ابزارها
جغجغه
و
)Impact
بكسها(Wrench
هاي( )Impact Ratchetبادي ميباشند كه هم در
توليد و هم در تعميرات بسيار مورد استفاده هستند.
عالوه بر بكس ها و جغجغه هاي بادي میتوان به

جنس  Fiber Glassاز دوام كمتري برخوردار هستند،
اما نبايد فراموش كنيم كه بكس هاي بادي سايزهاي
بسيار بزرگ كه بدنه ي فلزي دارند بسيار سنگين هستند
و فشار زيادي به ساعد و دست وارد ميكنند.
سایز درایو ابزار بادي بر اساس نوع كار از  1/4اينچ تا
 2 1/2اينچ متغير است و بر اساس نوع بكس و كار
انتخاب ميشود .هم چنين اندازه ي درايو در سرعت و
گشتاور هم تاثير دارد.

اب��زاره��ای ب��ادي ديگري همچون فرز بادي(Die
 ،)Grinderدريل بادي ،سنگ بادي ،پيچ گوشتي
بادي( ،)Air Screwdriverچكش بادي(Air
 ،)Hammerاره بادي ( )Air Sawو پرچ بادي (Air
 )Riveterنیز اشاره نمود.
بر اساس نوع كار معيار انتخاب بكس هاي بادي متغيير
است ،اما به صورت كلي براي انتخاب اين نوع ابزار
ميبايستي موارد زير را در نظر گرفت:
• گشتاور :مقدار نيروي الزم براي فعاليت مورد نظر
• سرعت :تعداد دورها در هر دقيقه
• نوع دسته :جنس بدنه و دسته كه تاثير بسزايي در وزن
ابزار هم دارد
• درايو :اندازه ي انويل  Anvilبكس بر اساس سايز
سر بكسها
• مكانيزم :نحوه ي كاركرد و ضربه زدن دستگاه
گشتاور و سرعت با هم رابطه ي معكوس دارند .ابزار
بادي با گشتاور باال از سرعت و دور پايين تري برخوردار
هستند و ابزار هاي بادي با گشتاور پايين از سرعت بسيار

ه��م چنين در
سايزهاي ب��زرگ،
طراحي ابزار بادي
به صورتي است كه
ع�ل�اوه ب��ر انويل
كوتاه ،انويلهاي
بلند نيز برای آنها
طراحي شده است.
اما مكانيزم ابزار
بادي بر چه اساس

بااليي برخوردار هستند.
بكس ها و جغجغه هاي بادي يا با بدنه ي فلزي
( )Stainless Steelيا  Fiber Glassدر بازار عرضه
ميشوند .معمو ّ
ال اين تفكر رايج است كه بكسهاي با

است؟
به صورت كلي مكانيزم ابزار بادي به شش دسته مختلف
تقسيم مي شوند:
 :Jumbo Hammerدر اين مكانيزم با
هر گ��ردش يك ضربه
وارد م��ي ش���ود .اين
مكانيزم س���اده يك
 Stop Motionبراي
تناوب ضربه دارد و با این
تهیه کننده :واحد مهندسی و آموزش شرکت گسترش خدمات
پاریزان صنعت
آدرس :کیلومتر  25جاده مخصوص کرج  -مجموعه تجاری ،صنعتی
و آموزشی پاریزان صنعت
فکس026-36101393 :
تلفن026-36101390 :
WWW.PARIZANSANAT.COM
DATA@PARIZANSANAT.COM

سام رئیسی

كه بسيار قدرتمند ميباشد و استحالك كمي دارد در
مصارف صنعتي مورد استفاده قرار میگیرد.
 :Single Hammerدر اين مكانيزم با هر گردش
يك ضربه وارد ميشود .اين
مكانيزم نيز بسيار قدرتمند بوده
و به دليل سادگي بسيار تعميرات
و نگهداري آساني دارد.
 :Pin Clutchمتداول
ترين مكانيزم ابزار بادي است.
اين مكانيزم به گونهاي طراحي
شده است كه كمترين ميزان
لرزه را در باالترين گشتاور
دارد .در عين حال بسيار سبك
است.
 :Twin Hammerهمانطور كه از اسم اين مكانيزم
پيداست ،اين مكانيزم از 2
چكش هماهنگ در دو طرف
شفت براي ضربه زدن در يك
زمان بهره ميبرد .لرزش بسيار
كم و پايين است و باالترين
ميزان گشتاور به انويل انتقال
پيدا ميكند .اين مكانيزم در
حال حاضر قدرتمند ترين مكانيزم موجود است.
 :Double Hammerاين مكانيزم دقيقا به لحاظ
كاركرد مشابه  Single Hammerمي باشد با اين
تفاوت كه به جاي  1چكش در
دو طرف شفت  2چكش ضربه
مي زنند.
:Dyna Jaw Clutch
اين مكانيزم در حقيقت نسل
توسعه يافتۀ  Pin Clutchاست و به دليل سطح تماس
بيشتر بين چكش ها و انويل در اين مكانيزم نيروي منتقل
شده به انويل بيشتر بوده در
نتيجه در مقام مقایسه گشتاور
خروجي به مراتب باالتر است.
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