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1. ولتاژ را با چه عالمتي نشان داده و واحد اندازه گيري آن چيست؟

  (V) و ولت U : الف

(A(A( ب : I و آمپر (

ج : R و اهم (اُمگا)

(W) و وات P : د

2. مقاومت را با چه عالمتي نشان داده و واحد اندازه گيري آن چيست؟

  (V) و ولت U : الف

(A) و آمپر I ب :

ج : R و اهم (امگا)

(W) و وات P : د
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3. جريان را با چه عالمتي نشان داده و واحد اندازه گيري آن چيست؟

  (V) و ولت U : الف

(A) و آمپر I: ب

ج : R و اهم (امگا)

(W) و وات P : د

4. از يك مدار ساده شامل منبع تغذيه 12 ولتي  و يك مصرف كننده با مقاومت 4 اهم چه مقدار 
جريان عبور مي نمايد؟

4/8A : A : A الف

0/3A : A : A ب

3A : A : A ج

8A : A : A د

5. توان را با چه عالمتي نشان داده و واحد اندازه گيري آن چيست؟

  (V) و ولت U : الف

(A) و آمپر I : ب

ج : R و اهم (امگا)

(W) و وات P : د

6. از يك مداري كه شامل يك المپ 60W و تغذيه 12V است، چه مقدار جريان عبور مي كند؟

72A : A : A الف

0/5A : A : A ب

5A : A : A ج

720A : A : A د
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7. چه اندازه گيري موجب خرابي فيوز داخل مولتي متر مي گردد؟

الف : اندازه گيري مقدار ولتاژ زياد.

ب : اندازه گيري مقدار جريان زياد.

ج : اندازه گيري مقاومت زياد.

8. در صورت سوختن فيوز چه كاري بايد انجام داد؟

تعويض آن با فيوزي با جريان بيشتر. :  تعويض آن با فيوزي با جريان بيشتر. :  تعويض آن با فيوزي با جريان بيشتر. الف

تعويض آن با فيوزي با جريان كمتر. : تعويض آن با فيوزي با جريان كمتر. : تعويض آن با فيوزي با جريان كمتر. ب

ابتدا دليل سوختن فيوز را : ابتدا دليل سوختن فيوز را : ابتدا دليل سوختن فيوز را مشخص كرده و سپس آن را با فيوزي مشابه مشخصات قبلي تعويض كنيم. ج

9. كاربرد آمپر متر گيره اي چيست؟

الف : اندازه گيري جريان زياد بدون قطع كردن مدار الكتريكي.

ب : اندازه گيري جريان كمتر از 0/1 آمپر با دقت زياد.

جلوگيري از افت ولتاژ. : جلوگيري از افت ولتاژ. : جلوگيري از افت ولتاژ. ج

10.  چه نكته اي را بايد در مورد آزمايش مصرف كننده هاي الكتريكي دائمي (تست نشت جريان)در 
نظر داشت؟

صبر كنيد تا مطمئن شويد كه هچگونه تغذيه زماني فعال نيست. : مدتي صبر كنيد تا مطمئن شويد كه هچگونه تغذيه زماني فعال نيست. : مدتي صبر كنيد تا مطمئن شويد كه هچگونه تغذيه زماني فعال نيست. الف

به منظور جلوگيري از سوختن فيوز مولتي متر از آمپر متر گيره اي استفاده نماييد. : به منظور جلوگيري از سوختن فيوز مولتي متر از آمپر متر گيره اي استفاده نماييد. : به منظور جلوگيري از سوختن فيوز مولتي متر از آمپر متر گيره اي استفاده نماييد. ب

كننده هاي الكتريكي را به منظور تخليه باتري روشن كنيد.تمام مصرف كننده هاي الكتريكي را به منظور تخليه باتري روشن كنيد.تمام مصرف كننده هاي الكتريكي را به منظور تخليه باتري روشن كنيد. تمام مصرف  : تمام مصرف  :  ج
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11. نشتي جريان بيشتر از كدام مقدار زير غيرعادي مي باشد.

0/001A : A : A الف

0/03A : A : A ب

0/3A : A : A ج

1A : A : A د

12. كدام بررسي اوليه بايد بر روي باتري انجام شود؟

ترمينال ها و اتصاالت بررسي ظاهري وضعيت بدنه - ترمينال ها و اتصاالت بررسي ظاهري وضعيت بدنه - ترمينال ها و اتصاالت الف : 

ب : ابتدا توسط دستگاه Midtronic و سپس توسط Clip تست شود

ج :  وضعيت باتري هنگام استارت زدن را چك كنيد

13. به جاي باتري با مشخصات 12v - 50Ah - 350A از كدام باتري مي توان استفاده كرد؟

6V 30Ah 300A : A : A الف

12V 50Ah 400A : A : A ب

24V 60Ah 500A : A : A ج

12V 50Ah 300A : A : A د

14. چه نكات احتياطي قبل از جدا كردن باتري خودرو بايد انجام شود؟

تمام مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كرده و تا خاموش شدن فن ها صبر نمود. : تمام مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كرده و تا خاموش شدن فن ها صبر نمود. : تمام مصرف كننده هاي الكتريكي را خاموش كرده و تا خاموش شدن فن ها صبر نمود. الف

تا چند دقيقه بعد از بسته شدن سويچ صبر نمود. : تا چند دقيقه بعد از بسته شدن سويچ صبر نمود. : تا چند دقيقه بعد از بسته شدن سويچ صبر نمود. ب

تمام درها را بسته و ساعت را تنظيم نمود. : تمام درها را بسته و ساعت را تنظيم نمود. : تمام درها را بسته و ساعت را تنظيم نمود. ج

فيوز قطع مصرف كننده هاي الكتريكي را جدا نمود. : فيوز قطع مصرف كننده هاي الكتريكي را جدا نمود. : فيوز قطع مصرف كننده هاي الكتريكي را جدا نمود. د
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15. در صورت استفاده از كابل باتري كمكي نازك (ضعيف)چه اتفاقي مي افتد؟

هيچ اتفاق : هيچ اتفاق : هيچ اتفاق خاصي نمي افتد. الف

كابل ها بسيار داغ : كابل ها بسيار داغ : كابل ها بسيار داغ شده و احتمال آتش سوزي وجود دارد. ب

باتري انرژي خود را از دست مي دهد (خالي مي شود). :  باتري انرژي خود را از دست مي دهد (خالي مي شود). :  باتري انرژي خود را از دست مي دهد (خالي مي شود). ج

د : يك اتصالي به بدنه انجام مي شود.

16. كدام مدار براي اندازه گيري مقاومت مجاز نيست؟

مدار سيستم پاشش خودرو (انژكتورها) : مدار سيستم پاشش خودرو (انژكتورها) : مدار سيستم پاشش خودرو (انژكتورها) الف

مدار سيستم  : مدار سيستم  : مدار سيستم GPS (راهنماي مسيرياب) ب

مدار ايربگ و پيش كشنده كمربند : مدار ايربگ و پيش كشنده كمربند : مدار ايربگ و پيش كشنده كمربند ايمني ج

اصلي  الكتريكي  عالئم  عنوان  به   RENAULT استاندارد  در  زير  رنگي  كدهاي  از  كداميك   .17
استفاده نمي شود؟

مشكي : مشكي : مشكي الف

قرمز : قرمز : قرمز ب

ج : سبز

د : زرد

18. كدام موارد براي مدار استارت بايد بررسي شوند؟

بررسي ظاهري : بررسي ظاهري : بررسي ظاهري و گوش دادن به صداي عملكرد طبيعي قطعات و تست توسط ابزار اندازه گيري الف

بررسي ظاهري : بررسي ظاهري : بررسي ظاهري و استفاده از ابزار اندازه گيري براي تست ب

براي تستاندازه گيري براي تستاندازه گيري براي تست ج : استفاده از ابزار

Clip د : استفاده از دستگاه
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19. كدام مورد تاثيري بر روشن شدن خودرو ندارد؟

سيستم ايموبياليزر الف : 

ميزان دماي بيرون : ميزان دماي بيرون : ميزان دماي بيرون ب

ج : سيستم پاشش سوخت (انژكتور)

د : سيستم خنك كننده موتور

20. اگر ولتاژ خروجي بيشتر از 16/2 ولت باشد، كدام قطعه آلترناتور (دينام) خراب است؟

رگوالتور الف : 

ب : يكسوكننده

ج : روتور

د : استاتور
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(DC) مدار هاي الكتريكي جريان مستقيم

امروزه الكتريسيته به عنوان قسمتي از زندگي روزمره به شمار مي رود. كاربردهاي الكتريسيته در خودرو عبارتند از:
     - تغذيه سيستم هاي الكتريكي

     - ارسال اطالعات به شكل سيگنال الكتريكي

تعريف

پروتونمواد داراي پروتون با بار الكتريكي مثبت و الكترون با بار الكتريكي منفي مي باشند كه در حالت عادي، تعداد الكترون و پروتونمواد داراي پروتون با بار الكتريكي مثبت و الكترون با بار الكتريكي منفي مي باشند كه در حالت عادي، تعداد الكترون و پروتون
برابر بوده و از نظر الكتريكي خنثي مي باشند.

حركت بارهاي الكتريكي در مواد، توليد جريان الكتريكي مي كند.

اصول الكتريسيته
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مدار الكتريكي ساده

يك مدار الكتريكي ساده شامل مدار بسته اي است كه از يك منبع تغذيه و يك مصرف كننده و نيز كليدي كه براي باز و بسته 
كردن مدار استفاده مي شود و تمامي آنها بوسيله سيم به هم متصل مي شوند، تشكيل شده  است.

همانطور كه مي دانيم در يك مدار الكتريكي، براي اينكه جريان بتواند از منبع تغذيه به مصرف كننده رفته و مجدداً به منبع 
برگردد، بايد مدار بسته باشد. 

در اكثر خودروها، از بدنه فلزي براي برگشت جريان استفاده مي شود كه به آن اتصال بدنه گفته مي شود.

 اتصال بدنه

اصول الكتريسته
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جهت جريان

طبق قرارداد، جهت جريان از قطب مثبت به قطب منفي باتري مي باشد.

انرژي الكتريكي
الكتريسيته نوعي از انرژي است.

توليد انرژي الكتريكي
براي توليد جريان الكتريكي، منبع ديگري از انرژي مورد 

نياز مي باشد: به طور مثال:
الكتريكي انرژي  به  را  شيميايي  انرژي  باتري  يك   -    

      تبديل مي كند.
    - يك آلترناتور ( انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكيدينام)  انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكيدينام)  انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي

      تبديل مي كند.

اصول الكتريسته

المپ

كليد

باتري

 



مصارف انرژي الكتريكي

برق توليد شده مي تواند به نوع ديگري از انرژي تبديل شود. 
به طور مثال:

    - يك المپ، انرژي الكتريكي را به نور تبديل مي كند.
    - يك موتور الكتريكي، برق را به انرژي مكانيكي تبديل

     مي كند.

اختالف پتانسيل ( ولتاژ)
ولتاژ عبارت است از اختالف پتانسيل بين دو نقطه در يك مدار الكتريكي، مشابه اختالف دو سطح آب يا فشار در دو منبع 

مختلف مطابق شكل زير  كه در يك مدار هيدروليك مي باشد.
اگر اختالف پتانسيلي وجود نداشته باشد جرياني ايجاد نمي شود.

V نشان داده شده و واحد اندازه گيري آن ولت است كه با حرف V نشان داده شده و واحد اندازه گيري آن ولت است كه با حرف V نشان داده مي شود. U ولتاژ يك كميت الكتريكي است كه با حرف

اصول الكتريسته
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توضيحات
وظيفه باتري ذخيره انرژي شيميايي و تبديل آن به انرژي الكتريكي مي باشد.

مطابق شكل باتري داراي دو قطب مي باشد:
      - يك قطب مثبت
      - يك قطب منفي

باتري
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يك باتري 12 ولتي كه جنس بدنه آن از پلي پروپيلن است از شش خانه (Cell) تشكيل شده است.

قسمت هاي داخلي يك باتري

هر يك از شش خانه باتري مطابق شكل از عضوي (1) حاوي مجموعه اي از صفحات تشكيل شده است كه صفحات مثبت به 
قطب مثبت باتري و صفحات منفي به قطب منفي باتري متصل مي شوند.

اين مجموعه صفحات در محلولي به نام الكتروليت قرار گرفته اند كه اين محلول از مقداري آب و اسيد سولفوريك تشكيل 
شده است.

برق توليدي نتيجه فعاليت هاي شيميايي بين اجزاي مختلف داخل باتري مي باشد.

باتري
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برچسب باتري
برچسب روي باتري مشخصات الكتريكي اصلي باتري را نشان مي دهد.

معموالً سه كميت روي آن نشان داده مي شود به طور مثال،
12V، 65Ah، 720A، كه به ترتيب عبارتند از:

ولتاژ نامي (تعريف شده) مي باشد. (برحسب ولت) 12V -    
نشان دهندة ظرفيت شارژ باتري مي باشد. (برحسب آمپر ساعت) 65Ah -    

حداكثر جريان قابل تأمين توسط باتري در دماي پايين مي باشد. (برحسب آمپر)720A حداكثر جريان قابل تأمين توسط باتري در دماي پايين مي باشد. (برحسب آمپر)720A حداكثر جريان قابل تأمين توسط باتري در دماي پايين مي باشد. (برحسب آمپر)  -     720A -     720A

در صورت تماس اين محلول با پوست يا چشم خود بالفاصله آن را با مقدار زيادي آب و محلول 
باتري  مستقيم  قرار دادن  از  فعال،  شيميايي  مواد  وجود  به دليل  كنيد.  تميز  شستشو دهنده 
در مكانهاي خيلي گرم (به عنوان مثال در محل هايي كه در آن جوشكاري مي شود و غيره) 

خودداري شود تا از بروز آتش سوزي جلوگيري گردد.
باتري  روي  فلزي  قطعات  قرار دادن  از  باتري  قطب هاي  كوتاه شدن  اتصال  از  جلوگيري  براي 

خودداري نماييد.
قبل از قطع يا وصل سر كابل هاي باتري، سويچ اصلي خودرو را بسته و تمامي مصرف كننده ها 

را نيز خاموش نماييد.

از  باتري  با  تماس  از  قبل  است.  خطرناكي  ماده  باتري  داخل  سولفوريك  اسيد 
دستكش و عينك محافظ استفاده كنيد.

نكات ايمني

باتري
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بررسي وضعيت ظاهري باتري

قبل از تست باتري با ابزار اندازه گيري، الزم است موارد زير را مورد توجه قرار دهيد:
     - عدم وجود ترك و شكستگي در بدنه باتري

     - وضعيت قطب هاي باتري 
     - اتصال صحيح كابل هاي باتري
     - سطح الكتروليت داخل باتري

بعضي از باتري ها يك عالمت براي نشان دادن سطح مايع الكتروليت دارند. سطح مايع الكتروليت تقريباً بايد 20mm باالتر از 
سطح صفحات قرار داشته باشد.

بعضي از باتري ها نيازي به اضافه كردن الكتروليت ندارند.

توجه

باتري هاي سولفاته شده
يك باتري معموالً به دليل طرز استفاده نامناسب سولفاته 
خواهد شد. (اسيد كامًال استفاده شده، و يا باتري براي مدت 
از آنجايي كه سولفاته شدن  طوالني خالي بماند و غيره...) 
پس بهتر است در نگهداري  مي باشد پس بهتر است در نگهداري  مي باشد پس بهتر است در نگهداري  باتري غير قابل اجتناب

صحيح باتري دقت شود.

 ابزار تست باتري

  Midtronics R330
Midtronics داراي اين قابليت مي باشد كه  R330 دستگاه
 مي تواند باتري را بدون نياز به جدا شدن كابل هاي آن تست 
د. وضعيت باتري بر روي صفحه نمايش آن نشان داده نمايد. وضعيت باتري بر روي صفحه نمايش آن نشان داده نمايد. وضعيت باتري بر روي صفحه نمايش آن نشان داده 
از  استفاده  دستگاه، سادگي  اين  مزيت  بزرگترين  مي شود. 

آن است.

باتري
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مولتي متر
مولتي متر، عالوه بر اندازه گيري ولتاژ باطري مي تواند اكثر اندازه گيري هاي الكتريكي را نيز انجام دهد.

جهت  فيزيكي  اندازه گيري  واحد  به همراه   CLIP دستگاه 
آزمايش هاي الكتريكي مورد استفاده قرار مي گيرد.

شارژ باتري

جريان
جريان عبارت است از مقدار الكتريسيته عبوري از يك مدار كه مي توان آن را به مقدار آب عبوري از يك لوله نيز مقايسه كرد.

جريان يك كميت الكتريكي است كه با حرف I نشان داده شده و واحد اندازه گيري آن آمپر است كه با حرف A نشان 
داده مي شود.

CLIP دستگاه عيب ياب

باتري
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مقاومت:
مقاومت الكتريكي در واقع ميزان مقاومت مدار در برابر عبور جريان الكتريكي مي باشد.

Rمقاومت يك كميت الكتريكي است كه با حرف Rمقاومت يك كميت الكتريكي است كه با حرف R نشان داده مي شود و واحد اندازه گيري آن اهم (ohm) است كه با حرف 
يوناني W (اُمگا) نمايش داده مي شود.

موادي كه در برابر عبور جريان مقاومت كمي از خود نشان مي دهند را هادي يا رسانا و برعكس موادي را كه در برابر عبور 
جريان مقاومت زيادي از خود نشان دهند را نارسانا يا عايق مي نامند.

اكثر فلزات داراي خاصيت رسانايي خوب هستند، از جمله طال كه يكي از بهترين مواد رسانا مي باشد اما به دليل گران بودن 
آن در سيم هاي الكتريكي از فلز مس كه هادي خوب و ارزان تري است استفاده مي شود.

شيشه و پالستيك از جمله مواد نارسانا (عايق) مي باشند.
در بين اين دو گروه، گروه ديگري به نام نيمه هادي ها نيز وجود دارند كه اين مواد تحت شرايط خاصي جريان الكتريكي 

(يا الكتريسيته) را از خود عبور مي دهند. اين مواد كاربرد زيادي در قطعات الكترونيكي از جمله كامپيوتر دارد.

باتري

مقاومت كم

مقاومت زياد
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مدارهاي سري و موازي

مدار سري

در اين مدار جريان تنها از يك مسير عبور كرده و يكي پس از ديگري به مصرف كننده هاي مختلف خواهد رسيد.
در يك مدار سري:

- جريان در تمامي نقاط يكسان مي باشد.
- ولتاژ كلي برابر با مجموع ولتاژ هر يك از مصرف كننده هاي مدار مي باشد.

- مقاومت معادل كل برابر با مجموع تمامي مقاومت هاي مدار مي باشد.

اگر يك جزء از مدار آسيبي ببيند يا به دليلي بسوزد، جريان به هيچ يك از قسمت هاي مدار نخواهد رسيد و عبور جريان 
قطع خواهد شد.

توجه

باتري
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مدار  موازي

در مدار موازي جريان الكتريكي بين شاخه ها تقسيم مي شود.
در مدار موازي:

     - ولتاژ در تمامي شاخه ها مساوي خواهد بود.
     - جريان كل، برابر با مجموع جريان عبوري از هر يك از شاخه ها خواهد بود.

     - مقاومت معادل كل، كمتر از كمترين مقاومت هاي موجود در هر شاخه مي باشد.

در مدار موازي اگر يكي از اجزاء مدار آسيب ديده يا به دليلي بسوزد، جريان در بقيه قسمت هاي مدار برقرار خواهد بود.

توجه

باتري
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تركيب مقاومت ها
هنگامي كه مقاومت ها به صورت سري به يكديگر متصل مي شوند، مقاومت معادل برابر با مجموع مقاومت هاي مدار مي باشد.

تركيب مقاومت ها به صورت سري

براي مثال:

براي مثال:

از كمترين مقاومت هاي موجود در  به يكديگر متصل شوند، مقاومت معادل كمتر  به صورت موازي  هنگامي كه مقاومت ها 
هرشاخه  مي باشد.

موازيتركيب مقاومت ها به صورت موازيتركيب مقاومت ها به صورت موازي

R معادل = 8 + 2 =10 W

R معادل =1/6 W

باتري
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 استفاده از ابزارهاي اندازه گيري

مولتي متر
مولتي متر در اكثر اندازه گيري هاي الكتريكي استفاده مي گردد. يك مولتي متر شامل اجزاء زير مي باشد:

     - صفحه نمايش
     - كليد انتخابگر عملكرد (سلكتور)

     - محل اتصال سيم ها (سه تا يا بيشتر)
     - دو سيم مختلف (رنگ قرمز و مشكي)

در اين مرحله، ما فقط با عملكردهاي ولت متر، آمپرمتر و 
اهم متردر جريان مستقيم (DC) آشنا خواهيم شد.

- كليد انتخابگر عملكرد
قبل از هر اندازه گيري ابتدا بايد كليد انتخابگر را روي شاخص مورد نظر صحيح قرار داد، براي اينكار تنها كافي است كليد  

روي كميت مزبور جهت اندازه گيري قرار گيرد.

 (DC) ولتاژ مستقيم -
عملكرد ولت متر:

قرار دهيد. V .... . در اين حالت كليد را روي

W مقاومت -
عملكرد اهم متر:

قرار دهيد.  قرار دهيد.  قرار دهيد. W  در اين حالت كليد را روي

(DC) جريان مستقيم -
عملكرد آمپرمتر:

قراردهيد.  A .... .A .... .A در اين حالت كليد را روي 

باتري
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محل اتصال سيم هاي مولتي متر
سيم مشكي مولتي متر بايد به سوكت مشترك كه با حروف COM مشخص شده است، متصل گردد.

سيم قرمز مولتي متر نيز بايد با توجه به نوع كميت اندازه گيري انتخاب شده توسط سلكتور (آمپر - ولت - اُهم) به سوكت 
مورد نظر متصل گردد.

براي اندازه گيري، سر سيم ها (شاخك مولتي متر) را بايد به نقاط مورد نظر قطعه در مدار متصل نمود.

صفحه نمايش
روي صفحه نمايش مقدار اندازه گيري شده را مي توان مالحظه نمود. تغييرات برحسب زمان كميت اندازه گيري شده بصورت 

خطي نمايش داده  مي شود.

اندازه گيري كميت هاي مختلف
- ولتاژ: 

براي اندازه گيري ولتاژ ابتدا مولتي متر را در حالت ولت متر قرار داده و شاخك هاي آن را به نقاط مورد نظر مدار متصل نماييد.
ولتاژ رادر حالت موازي اندازه گيري كنيد. براي اندازه گيري ولتاژ سيم قرمز را به مثبت مدار (+) و سيم مشكي را به منفي 

مدار (-) متصل نماييد.
- جريان: 

براي اندازه گيري جريان ابتدا مولتي متر را در حالت آمپرمتر قرار داده و سيم قرمز آن را به پايه 10A متصل كنيد. براي 
اندازه گيري جريان ابتدا منبع تغذيه را قطع كرده و بعد مولتي متر را به صورت سري در سر راه مدار قرار دهيد و سپس تغذيه 

را وصل نماييد.
جريان را در حالت سري اندازه گيري كنيد، براي اندازه گيري جريان مجدداً سيم قرمز را به مثبت مدار (+) و سيم مشكي را 

به منفي مدار (-) متصل نماييد.

اتصال نادرست مولتي متر باعث سوختن فيوز آن مي گردد.

Aمولتي متر را مي توان براي اندازه گيري جريان هاي كمتر از Aمولتي متر را مي توان براي اندازه گيري جريان هاي كمتر از 10A بكاربرد. اما براي اندازه گيري جريان هاي بيشتر از اين مقدار 
نمي توان از آن استفاده كرد.

توجه

باتري
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براي اندازه گيري مقاومت، مولتي متر از ولتاژ داخلي خود استفاده مي نمايد. اگر باتري 
مولتي متر ضعيف شده باشد آنگاه مقدار درستي را نشان نخواهد داد، بنابراين هميشه 

براي اندازه گيري مقاومت قبل از هر كاري به سالمت باتري آن توجه كنيد. 

توجه

مقاومت:
 براي اندازه گيري مقاومت ابتدا مولتي متر را در حالت اهم متر قرار دهيد و قبل از اينكه مقدار مقاومت را بخوانيد آن را از بقيه 
اجزاء مدار جدا نماييد، سپس مي توانيد مقدار مقاومت را با قراردادن پروب هاي مولتي متر روي پايه هاي قطعه بدست آوريد.

براي تست عدم قطعي، اگر اهم متر مقاومت كمي را نشان داد، بيانگر عدم قطعي مدار و اگر عبارت (OL) را نشان داد بيانگر 
مقاومت بي نهايت و قطعي مدار مي باشد.

هيچ وقت مدار ايربگ (كيسه هوا) را توسط مولتي متر تست نكنيد زيرا احتمال فعال شدن آن وجود دارد.

ولتاژجريانمقاومت

عالمت
واحد

نحوه 
اندازه گيري

ولت
موازي سري

آمپر اهم
جدا شده از مدار

باتري

جدول خالصة اندازه گيري الكتريكي
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آمپر متر گيره اي
آمپر متر گيره اي وسيله اي براي اندازه گيري جريان هاي باال بدون نياز به قطع كردن مدار مي باشد. براي اندازه گيري جريان هاي 

Aكمتر از Aكمتر از 10A استفاده از يك مولتي متر كه به صورت سري در مدار قرار مي گيرد داراي دقت بيشتري است.

انواع مختلفي از آمپرمتر هاي گيره اي موجود است كه بعضي به تنهايي قابل استفاده مي باشند و بعضي با clip يا مولتي متر 
استفاده مي شوند. در هر صورت گيره بايد دور سيم حامل جريان قرار گيرد و فلش روي آن جهت جريان در سيم را نشان 

دهد.

CLIP اندازه گيري الكتريكي با دستگاه

از دستگاه CLIP مي توانند مقادير فيزيكي را اندازه گيري كنند. Confort و Technic مدل هاي

باتري
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 شارژ باتري:
باتري در واقع وسيله اي براي ذخيره الكتريسيته مورد نياز خودرو مي باشد كه از آن مي توان قسمت هاي مختلف از قبيل 

استارت، چراغ هاي جلو و غيره را فعال نمود.
در صورتي كه از باتري مدتي استفاده نگردد، به تدريج خالي مي شود. هرچه دما پايين تر باشد، خالي شدن باتري نيز سريع تر 
صورت مي گيرد. بنابراين بايد باتري هرچند وقت يكبار دوباره شارژ شود. باتري زماني كه موتور خودرو روشن است توسط 

آلترناتور (دينام) شارژ مي گردد.
گاهي اوقات (مثًال در صورت متوقف ماندن خودرو و غيره) الزم است باتري توسط يك شارژ خارج از خودرو و بطور جداگانه 

مجدداً شارژ شود.

نشتي جريان:
هنگامي كه موتور خاموش و سويچ بسته است، بعضي از قطعات مانند ساعت، حافظه راديو، دزدگير، بعضي از كامپيوترها و 
غيره بطور دائم فعال هستند و برق مصرف مي كنند. جريان نشتي كمتر از چند صدم آمپر طبيعي است اما اگر بيشتر از اين 
مقدار باشد، يكي يا تعدادي از قطعات داراي ايراد مي باشد كه با جدا كردن تك تك فيوز هاي مربوطه مي توان قطعه معيوب را 
شناسايي كرد. در خودرو هاي مدرن به دليل زمان داربودن سيستم ها مي بايستي تا چند دقيقه پس از قفل كردن خودرو صبر 

كرد و بعد از آن جريان مصرفي باتري را اندازه گيري نمود.
مولتي متر بهترين ابزار براي اين اندازه گيري مي باشد. آمپرمتر گيره اي جريان هاي كمتر از 1 آمپر را به درستي اندازه گيري 

نمي كند. اندازه گيري بايد بر روي خود باتري انجام گيرد.

دستورالعمل هاي ايمني شارژ باتري
 بدليل توليد گازهاي سمي و قابل انفجار هنگام شارژ باتري، اين عمل بايد در محيط هاي داراي تهويه مناسب انجام شود.

به هيچ وجه نبايد باتري ها را بطور سري با هم شارژ نمود.
در شرايط خاص، شارژ همزمان باتري ها فقط بصورت موازي مجاز مي باشد.

هنگام جدا كردن باتري از خودرو ابتدا كابل متصل به قطب منفي باتري را از آن جدا كنيد.

باتري
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:RENAULT شارژرهاي باتري مورد تاييد شركت 

سه نوع شارژر زير تاييد شده است:
- OPTELEC CBI 12/40
- BOSCH LW30E.
- CORGHI LR01.

 طريقه شارژ كردن باتري
هنگام اتصال شارژر به باتري بايد نكات زير را مورد توجه قرار داد:

- اتصاالت باتري را قطع كرده و آن را از خودرو خارج نماييد.
- مثبت شارژر را به مثبت (+) باتري متصل نماييد. (سيم قرمز)

- منفي شارژر را به منفي (-) باتري متصل نماييد. (سيم مشكي)
روشهاي مختلف شارژ باتري:

1 ظرفيت باتري انجام مي گيرد. اين روش بايد باتري هايي 
1  تا 40

- شارژ آهسته: اين نوع شارژ با جريان پايين، معموالً بين 20
كه در شرايط بد قرار دارند انجام گيرد (مانند تخليه شدن باتري براي چندين هفته)

1 ظرفيت نامي آن شارژ مي كنند. در اين روش براي شارژ كامل حدود چند ساعت 
- شارژ معمولي: در اين روش باتري را با 10

زمان مورد نياز است.
- شارژ سريع: اين روش براي باتري هايي كه شارژ آنها حدود 80 درصد است مورد استفاده قرار مي گيرد، بدون صدمه زدن 

به آن ها.

اگر بعد از شارژ كامل باتري آن را از شارژر جدا نكنيد، گازهايي در باتري توليد مي شوند كه احتمال بروز انفجار 
را باال مي برند.

راندمان شارژ
راندمان شارژ باتري ها حدود80 درصد مي باشد. يعني اگر يك باتري با 100 آمپر ساعت شارژ شود، فقط 80 آمپر ساعت نيرو 

توليد مي كند، يا براي داشتن باتري كه 40 آمپر ساعت برق توليد كند بايد آن را 50 آمپر ساعت شارژ نمود.
برحسب مقدار شارژ قبلي هر باتري، بين 4 تا 10 ساعت طول مي كشد تا باتري كامًال شارژ شود.

باتري
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كابل ها را با ترتيب صحيح (مطابق شكل) متصل كنيد

نحوه رفع عيب
جهت راه اندازي يك خودرو كه باتري معيوب يا خالي شده 
دارد بايد يا از باتري كمكي و كابل هاي ارتباطي يا دستگاه 

استارتر كمكي جهت روشن كردن موتور استفاده كرد.

 استفاده از باتري كمكي
باشند  يكسان  بايد  كمكي  باتري  هم  و  خودرو  باتري  هم 
(ولتاژ نامي) مثًال هر دو 12 ولت باشند. باتري كمكي بايد 
كابل هاي  از  باشد.  داشته  خودرو  باتري  معادل  ظرفيتي 
مناسب و با ضخامت كافي استفاده كنيد. در صورتيكه در 
اثر سرما باتري يخ زده باشد، قبل از هر كاري بايد از حالت 

يخ زده خارج شود.

از كارافتادگي باتري خودرو و نحوة رفع آن 

 



 استارتر كمكي

باتري  داراي  كه  است  حمل  قابل  ابزار  يك  كمكي  استارتر 
با   خودرو  راه اندازي  براي  دستگاه  اين  از  مي باشد.  ولت   12

باتري معيوب  مي توان استفاده كرد.
براي شارژ باتري داخلي آن، مي توان آن را به برق شهر و يا 
يا  نمايشگر  صفحه  يك  نمود.  متصل  خودرو  فندك  سوكت 

تعدادي LED مقدار شارژ باتري داخل آن را نشان مي دهد.

  اثرات جدا شدن باتري خودرو
در صورت جداشدن كابل هاي باتري، موارد زير اتفاق مي افتد (البته پس از اتصال مجدد باتري، اين موارد باعث متوقف ماندن خودرو 

نمي شوند)
     - تنظيم ساعت به هم مي خورد.

     - كد راديو پاك مي شود.
     - وضعيت تك لمسي شيشه باال بر اتوماتيك و سقف برقي غير فعال مي شود.

جداشدن باتري روي موارد زير تأثيري ندارد:
     - حافظه وضعيت صندلي راننده - آينه هاي جانبي - تنظيمات سيستم تهويه و ... . 

     - تنظيمات چراغ جلو
مراحل كاري كه پس از جدا شدن باتري بايد انجام شود در مدارك فني توضيح داده شده است:

     - دستورالعمل هاي تعميراتي (به خصوص بخش 8)
     - اطالعيه فني

     - دفترچه راهنماي مالك

در خودروهاي داراي سيستم GPS نوع carminat، حداقل بايد تا يك دقيقه بعد از بسته شدن سويچ اصلي 
صبرنمود، (چراغ قرمز سيستم خاموش شود) سپس نسبت به جداكردن باتري اقدام كرد. در غيراين صورت 

احتمال صدمه ديدن سيستم وجود دارد.

از كارافتادگي باتري خودرو و نحوة رفع آن
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قانون اهم
قانون اهم يكي از اساسي ترين قانون هاي الكتريسيته مي باشد. اين قانون ارتباط بين سه مقدار اصلي الكتريكي رابيان مي كند. 

طبق اين قانون ولتاژ مساوي با حاصلضرب جريان (I) در مقاومت (R) مي باشد.
اين قانون را مي توان طبق فرمول زير بيان كرد: 

U=R*I
(V) (ولتاژ) برحسب ولت U -

(W) (مقاومت) بر حسب اهم R -
(A) (جريان) بر حسب آمپر I -

طبق اين قانون درصورت ثابت ماندن ولتاژ، با افزايش مقاومت، جريان كاهش پيدا مي كند و با كاهش مقاومت جريان افزايش 
مي يابد.

مثال هايي از كاربرد قانون اهم:
Aاگر در يك مدار جريان عبوري Aاگر در يك مدار جريان عبوري 2A  و مقدار ولتاژ 12V  باشد، آنگاه مقدار مقاومت را محاسبه نماييد.

نتيجه: با دانستن قانون اهم مي توان نتيجه گرفت مقاومت برابر است با ولتاژ تقسيم بر جريان. پس مقدار مقاومت برابر با 6 اهم 
مي باشد.

تست مدار استارت

مباني الكتريسيته خودرو1
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مورد خاص: اتصال كوتاه

مقدار  يا  و  نداشته  وجود  مقاومت  مدار  يك  در  كه  زماني 
مقاومتي كه در مسير عبور جريان وجود دارد به اندازه تقريباً 
ناچيزي باشد به اصطالح حالت اتصال كوتاه پيش خواهد 
آمد. بطور مثال زماني كه دو سيم لخت به يكديگر برخورد 
نداشته  اين حالت در مدار محافظي وجود  اگر در  نمايند. 
باشد، گرماي ايجاد شده باعث سوزاندن عايق سيم ها خواهد 

شد.
در اين حالت بدليل عدم وجود مقاومت در برابر عبور جريان، 
باتري حداكثر توان خود را به مدار منتقل مي كند كه اين 

امر باعث داغ شدن سيم ها مي شود.

براي جلوگيري از اين اتفاق كافي است در سر راه مدار فيوزي قرار گيرد كه در هنگام اتصال كوتاه شدن، اين فيوز مانع از 
عبور جريان زياد و صدمه زدن به قسمت هاي ديگر مدار خواهد شد و در واقع با سوختن فيوز، مدار قطع شده و جريان شديد 

نمي تواند از مدار عبور نمايد.
در صورت سوختن فيوز، قبل از هركاري بايد علت سوختن فيوز را يافته و آن را رفع نمود. هنگام تعويض فيوز بايد از يك فيوز 
هم جريان فيوز سوخته استفاده نمود. استفاده از فيوز با جريان بيشتر باعث صدمه ديدن مدار در حالت اتصال كوتاه مي گردد. 

همچنين استفاده فيوز با جريان كمتر باعث سوختن بي دليل فيوز در جريان كار عادي مدار مي گردد.

تست مدار استارت

فيوزفيوز
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مفهوم افت ولتاژ

افت ولتاژ پديده اي است كه در سيم هاي بلند حاوي جريان بوجود مي آيد.
فرض كنيد در يك كابل تغذيه استارتر موتور مقاومت به اندازه 0/01 اهم مثًال بدليل كثيف بودن اتصال اضافه شود، اگر جريان 

150A  آمپر عبور نمايد، آنگاه افت ولتاژ در اين كابل برابر است با:
U=0/01*150=1/5 V

V1/5 V1/5 Vولتاژ در اين كابل افت مي كند و ولتاژ كمتري براي استارت فرستاده مي شود. Vمقدار U=R*I  يعني طبق قانون

مغناطيس
يك جسم داراي خاصيت مغناطيسي، توانايي جذب اجسام آهني را دارد. در اثر اين خاصيت دو نوع قطب پديد خواهد آمد:

N قطب -      
S قطب -      

اطراف اين قطب ها فضايي به نام ميدان مغناطيسي بوجود مي آيد كه در اين ميدان، نيروي جاذبه پديد خواهد آمد.

( N/N يا S/S) وقتي دو قطب همنام به هم نزديك مي شوند
يكديگر را دفع مي كنند و برعكس اگر دو قطب غير همنام 

مي كنند.نزديك شوند، يكديگر را جذب مي كنند.نزديك شوند، يكديگر را جذب مي كنند. نزديك شوند، يكديگر را جذب ) به هم نزديك شوند، يكديگر را جذب ) به هم  N/S)

تست مدار استارت

جذب

دفع
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تست مدار استارت

 الكترومغناطيس

الكتريسيته و مغناطيس دو پديده مرتبط بهم مي باشند. در اثر عبور جريان الكتريكي از يك سيم هادي كه دور يك هسته 
آهني نرم پيچيده شده است، يك آهنربا بوجود مي آيد. وقتي اين جريان قطع شود ميدان مغناطيسي ناپديد خواهد شد.

اين نوع آهنربا را آهنرباي الكتريكي مي نامند.

يك  رسانا،  مجاورت سيم  در  آهنربا  يك  برعكس، حركت 
جريان الكتريكي در سيم پديد مي آورد. اين پديده را القاي  

الكترومغناطيس مي نامند.

 القاي الكترومغناطيس
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تست مدار استارت

آهنرباي الكتريكي باعث تغيير موقعيت تيغه  رله در واقع سويچي است كه مي توان آن را از جاي ديگر كنترل نمود. عملكرد 
داخل رله مي شود. رله از دو مدار جداگانه تشكيل شده است:

بوبين مي باشد.     - مدار كنترلي كه شامل يك بوبين مي باشد.     - مدار كنترلي كه شامل يك بوبين مي باشد.
     - مدار قدرت كه شامل تيغه  اتصالي مي باشد.

رله مزاياي مختلفي دارد از جمله:
داشبورد)   روي  از  كنترل شونده  (مدارهاي  مي گردد.  ايجاد  زياد  سيم  طول  با  مدارهاي  در  كه  ولتاژ  افت  كاهش   -     
 0/2 رله  كنترل  (جريان  سرنشين.  اتاق  در  موجود  سيم كشي  و  سويچ ها  در  مصرفي  جريان  كاهش   -     

       آمپر است)
     - كاهش قطر سيم هاي مورد استفاده در مدارهاي كنترل  كننده سيستم.

فنرفنر كنتاكت متحرك

كنتاكت ثابت

آهنرباي الكتريكيبوبين يا آهنرباي الكتريكيبوبين يا آهنرباي الكتريكيآهنرباي الكتريكي

رله
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تست مدار استارت

 نحوه عملكرد

وقتي كليد باز است، فنر تيغه را باال نگه مي دارد بنابراين كنتاكت ها از هم جدا هستند.

وقتي سيم پيچ رله تغذيه مي شود، تيغه بوسيله ميدان مغناطيسي توليد شده توسط  بوبين جذب مي شود. در اين حالت 
كنتاكت ها بسته هستند و جريان عبوري باعث روشن شدن المپ مي شود.
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تست مدار استارت

موتور جريان مستقيم

 نحوه عملكرد

سيم پيچ روتورسيم پيچ روتورسيم پيچ روتور

محور محور 
چرخش چرخش 

روتورروتور

كموتاتور

جاروبك ها جاروبك ها جاروبك ها 
يا زغال هايا زغال هايا زغال ها

ميدان مغناطيسي (آهنرباي دائم)
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تست مدار استارت

دو قطعه رسانا بصورت قطري و روبروي هم به يك محور 
متصل مي باشند و تحت تأثير يك ميدان مغناطيسي قرار 
ايجاد  باعث  گرفته اند. اگر جريان برق به رسانا وصل شود 
ميدان مغناطيسي و در نتيجه ايجاد گشتاور و چرخش محور 

مي گردد. جهت چرخش بستگي به جهت جريان دارد.

جهت افزايش بازدهي اين وسيله تعداد رساناها (سيم پيچ ها) بايد افزايش يابد. رساناها (سيم پيچ ها) از طريق ذغال ها تغذيه 
مي گردند.
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تست مدار استارت

مدار استارت

موتور خودرو براي شروع به كار احتياج به يك حركت اوليه دارد، كه هدف اصلي از مدار استارت نيز ايجاد حركت اوليه در 
موتور خودرو مي باشد.

 نحوه عملكرد مدار

1. باطري
2. سويچ اصلي

3. موتور استارت
A مدار قدرت

B مدار كنترلي (از سويچ اصلي)

مدار استارت داراي دو مدار مجزاي تغذيه مي باشد:
  (A) .مدار قدرت كه برق مورد نياز موتور استارت را تامين كرده و بايد تحمل جريان زياد بيشتر از 150 آمپر را داشته باشد
مدار كنترلي كه برق مورد نياز براي فعال كردن سيم پيچ (سلنوئيد) استارت را براي آن (معموالً از طريق يك رله) ارسال 

(B) .مي كند
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تست مدار استارت

مباني الكتريسيته خودرو1

موتور استارت

اجزاء تشكيل دهنده:

از سه قسمت عمده زير تشكيل شده است:
- سيم پيچ يا اتوماتيك استارت (1): با عبور جريان از آن، توسط دو شاخه (2)، پينيون (3) را حركت داده و بطور همزمان، 

مسير برق به موتور استارت را برقرار مي كند.
- موتور برقي جريان مستقيم (4): با چرخش آن حركت اوليه موتور ايجاد مي شود.

- دو شاخه (2) و پينيون (3): باعث جدا يا متصل شدن به دنده فاليويل از سمت استارت مي گردند.

1. سيم پيچ يا اتوماتيك استارت
2. دو شاخه

3. پينيون
4. موتور الكتريكي

5. دنده فاليويل

دندانه ها به فاليويل متصل هستند و باعث انتقال گشتاور چرخشي استارت به موتور مي گردند. سويچ اصلي خودرو كنترل 
سلنوئيد استارت را از طريق يك رله يا واحد ارتباطي انجام مي دهد.
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تست مدار استارت

نحوه عملكرد

هنگام ارسال دستور استارت توسط راننده، سيم پيچ (سلنوئيد) تحريك شده و دو شاخه را حركت مي دهد. متعاقباً پينيون به 
جلو حركت كرده و باعث درگير شدن دنده استارت با دنده فاليويل مي گردد.
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تست مدار استارت

حركت سلنوئيد سپس باعث اتصال كنتاكت داخل آن و برقراري مسير برق براي سيم پيچ موتور استارت مي گردد. بنابراين 
فاليويل شروع به چرخش مي كند و موتور روشن مي گردد.

تست مدار استارت
الزم به ذكر است كه عدم كاركرد استارت هميشه به دليل بروز خرابي در مدار آن نمي باشد.

مثًال سيستم ايموبياليزر- گيربكس اتوماتيك - اشكاالت مكانيكي موتور و .... مي توانند باعث عدم استارت موتور شوند.

بررسي ظاهري
در صورت بروز ايراد بايد ابتدا موارد زير را بصورت ظاهري چك نمود:

     - نشانه هاي وجود مايعات روي استارت
     - محل اتصال كابل 

     - شرايط و سالمت اجزاء مختلف مدار استارت.
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است.  الزم  استارت  مدار  روي  بر  دقيقتري  بررسي 
ايموبياليزر  سيستم  مانند  خودرو  سيستم هاي  ساير 

- گيربكس اتوماتيك و ... نيز بايد بررسي شوند.

ايراد از ديدگاه مشتري

استارت عمل نمي كند و هيچ صدايي نيز شنيده نمي شود.

ايراد در يك سيم پيچ اتوماتيك استارت يا برق موتور 
استارت مي باشد.

سيم  به  ارسالي  برق  شوند:  بررسي  بايد  زير  موارد 
پيچ (اتوماتيك استارت) وضعيت سيم پيچ اتوماتيك 

استارت و زغال استارت.
اجزاء   عملكرد  بدليل  مي تواند  حالت  اين  همچنين 
ايموبياليزر، درگير بودن دنده  نظير  خارجي سيستم 

اتوماتيك و غيره نيز باشد در گيربكس

و  موتور  ولي  مي شود  شنيده  فلز  به  فلز  متناوب  برخورد  صداي 
استارت نمي چرخند.

ايراد در دو شاخه يا پينيون استارت مي باشد.استارت عمل مي كند ولي موتور خودرو روشن نمي شود

موتور خودرو مي چرخد ولي روشن نمي شود

تست مدار استارت

بررسي هاي شنيداري

ايرادات متداول سيستم استارت در زمان فعاليت در جدول زير ذكر شده است:

بررسي برق مثبت و اتصال بدنه استارت:

نصب  و  بدنه  اتصال  و  تغذيه  برق  اشكال،  بروز  در صورت 
بررسي  بايد  نيز  استارت  مدار  به  مربوط  كابل هاي  درست 

شوند تا خرابي اتصاالت الكتريكي مشخص شود.

بررسي جريان مصرفي استارت:
جريان مصرفي استارت از 100 آمپر براي موتورهاي كوچك بنزيني و 250 آمپر براي موتورهاي بزرگتر ديزل مي باشد. جريان 

مصرفي بايد توسط آمپرمتر گيره اي اندازه گيري شود.
در صورتي كه جريان مصرفي كم باشد، بيانگر ايراد در باتري يا اتصاالت و يا ايراد داخلي استارت است.

در صورتي كه جريان مصرفي خيلي زياد باشد، بيانگر اتصالي داخل استارت و يا گير كردن اجزاء مكانيكي مي باشد.

دستور استارت
برق مثبت دائم
برق بعد از سويچ

چراغ دينامچراغ دينام

استارتاستارت

باتري موتور خودرو

 دينام

بدنه

  داليل احتمالي
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منظور از توان الكتريكي، مقدار انرژي الكتريكي است كه قطعه براي عملكرد خود مصرف مي كند.
در يك مدار الكتريكي، توان الكتريكي (P) مساوي با حاصلضرب ولتاژ (U) در جريان (I) مي باشد.

  P=U*I در فرمول ارتباط بين اين سه كميت نشان داده مي شود :

W نشان داده شده و واحد اندازه گيري آن وات مي باشد كه با عالمت W نشان داده شده و واحد اندازه گيري آن وات مي باشد كه با عالمت W نمايش  P توان يك كميت فيزيكي مي باشد كه با حرف
داده مي شود.

بررسي مدار شارژ كننده باتري 

توان مصرفي
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بررسي مدار شارژ كننده باتري 

مدار شارژ

باتري پس از كاركردن بخصوص هنگام استارت زدن، مقداري از انرژي خود را از دست مي دهد و بايد دوباره شارژ شود.

 توضيح مدار

1. باتري
2. آلترناتور (دينام)

3. رگوالتور ولتاژ
4. تسمه

آلترناتور (دينام) با دريافت نيروي چرخشي خود از موتور خودرو توسط تسمه، انرژي مكانيكي را به انرژي الكتريكي تبديل 
مي كند. اين انرژي براي مصرف در خودرو و همچنين شارژ باتري بكار مي رود.

رگوالتور ولتاژ آلترناتور
مي شود.  نصب  (دينام)  آلترناتور  داخل  ولتاژ  رگوالتور 
خودرو  قطعات  براي  ثابت  ولتاژ  تامين  قطعه  اين  وظيفه 
خروجي  ولتاژ  كاهش  صورت  در  مي باشد.  باتري  شارژ  و 
آلترناتور  تحريك  مدار  جريان  رگوالتور  (دينام)،  آلترناتور 
(دينام) را افزايش مي دهد تا ولتاژ خروجي آن افزايش يابد 
رگوالتور  يابد،  افزايش  خروجي  ولتاژ  چنانچه  برعكس،  و 
ولتاژ  تا  داده  كاهش  را  (دينام)  آلترناتور  تحريك  جريان 

خروجي كاهش يابد.
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بررسي مدار شارژ كننده باتري 

 آلترناتور(دينام)

1. بدنه
2. روتور

3. استاتور

4.  يكسوكننده
5. رگوالتور

بدنه كل مجموعه را نگه مي دارد.
روتور با ايجاد ميدان مغناطيسي، ولتاژ متناوبي داخل سيم پيچ استاتور القاء مي كند. يكسوكننده و رگالتور جريان و ولتاژ 

مناسب براي شارژ باتري را تدارك مي بينند.
جريان متناوب

همانطور كه از اسم آن مشخص است، آلترناتور(دينام) يك جريان متناوب توليد مي نمايد.

(AC) جريان متناوب(DC) جريان مستقيم

) با زمان تغيير مي كند. مشخصات جريان AC) با زمان تغيير مي كند. مشخصات جريان AC) با زمان تغيير مي كند. مشخصات جريان  جهت جريان مستقيم (DC) همواره ثابت مي باشد ولي جهت جريان متناوب (
متناوب بصورت شكل موج سينوسي مي باشد.
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بررسي مدار شارژ كننده باتري 

عملكردآلترناتور(دينام)

1. موتور خودرو
2. تسمه 
3. روتور

4. استاتور

با چرخش روتور، ميدان مغناطيسي توليد شده در سيم پيچ استاتور، يك جريان متناوب داخل آن القاء مي كند.
مقدار جريان القاء شده متناسب با جريان تحريك كننده ميدان مغناطيسي است.

از آنجايي كه جريان متناوب قابليت شارژ كردن باتري را ندارد، لذا بايد آنرا به جريان مستقيم قبل از استفاده تبديل نمود.

 ديود

ديود قطعه اي الكترونيكي است كه جريان فقط در يك جهت از آن عبور مي كند.

اساس عملكرد دينام، القاي الكترومغناطيس مي باشد.

+-+-
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بررسي مدار شارژ كننده باتري

يكسوكننده

مثبت  موج  نيم  فقط  دينام  خروجي  در  ديود  قراردادن  با 
سيگنال توليد شده در دينام مي تواند از آن عبور نمايد و 

نيم موج منفي سيگنال حذف خواهد شد.

يكسوكننده  بصورت  ديودها  از  خاصي  تركيب  قراردادن  با 
عالوه بر عبور  نيمه مثبت سيگنال، نيمه منفي (نيم موج 

منفي) نيز به مثبت تبديل مي كند.

سيم پيچ هاي  تعداد  پيوسته تر،  سيگنال  توليد  منظور  به 
استاتور را زياد مي كنند.

سيگنال هاي سيم پيچ ها بصورت متناوب هستند.

رگوالتور
با چرخش هر چه سريعتر روتور، ولتاژ خروجي دينام هم افزايش مي يابد. بنابراين مصرف كننده هاي الكتريكي در خطر صدمه 

ديدن قرار دارند. وظيفه رگوالتور محدود كردن ولتاژ مي باشد.

 آلترناتور(دينام) سه فاز
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 بررسي مدار شارژ
قبل از هر كاري بايد بصورت ظاهري وضعيت كابل ها و قطعات مربوط به سيستم شارژ را بررسي نمود.

بررسي برق مثبت و اتصال بدنه

همواره بايد برق مثبت و بدنه و نقاط اتصال آنها را بررسي 
نمود تا مشكالتي مانند نصب نادرست يا خوردگي مشخص 

شوند.

اندازه گيري جريان
جريان توليدي توسط آلترناتور (دينام) بايد از جريان مصرفي خودرو بيشتر باشد.

- جريان تخليه جرياني است كه مصرف كننده ها مي گيرند.
- جريان شارژ جريان خروجي آلترناتور مي باشد.

- حاصل تفاضل شارژ عبارت است از جريان شارژ كه جريان تخليه از آن كاسته شده است كه نتيجه آن بايد مثبت باشد. در 
صورت منفي بودن مقدار، آلترناتور نمي تواند جريان مصرفي را تأمين كند بنابراين از باتري استفاده مي شود و در نتيجه تخليه 

مي گردد.

اندازه گيري ولتاژ
با اندازه گيري ولتاژ خروجي مي توان به صحت عملكرد رگوالتور پي برد.

در صورت كم بودن ولتاژ، آلترناتور (دينام) نمي تواند برق مورد نياز مصرف كننده ها را تامين نمايد.
در صورت زياد بودن ولتاژ، احتمال صدمه ديدن مصرف كننده ها خصوصاً كامپيوترها وجود دارد.
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سيم ها و كانكتورها
 معرفي كانكتورها

در اين بخش توضيحاتي درباره كانكتورهاي الكتريكي ارائه مي شود كه شامل اجزاء زير مي باشند:
     - كانكتورها : نري و مادگي
     - ترمينال ها : نري و مادگي

     - اتصال سيم ها : اتصال دسته اي از سيم ها در يك نقطه به وسيله لحيم كاري
     - كانكتورهاي گروهي : تعداد زيادي سيم كه وارد يك كانكتور مي شوند.

     - مجموعه هاي شنت : سيم هاي متصل شده به وسيله پل هاي ارتباطي
تمام قطعات فوق مي توانند در شرايط متفاوت كاري قرار بگيرند.

1. بدنه نري
2. بدنه مادگي
3. قفل كانكتور

4. واشر آب بندي

5. راهنماي اتصال صحيح كانكتورها
6. پايه نصب

7. غالف
8. قسمت آب بندي كننده

عيب يابي و تعمير مدارهاي الكتريكي

مباني الكتريسيته خودرو1
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عيب يابي و تعمير مدار ها

بررسي اوليه كانكتور
سالم بودن و وضعيت قفل شدن كانكتور را بررسي كنيد.

همچنين دقت كنيد كه كانكتور در اثر تداخل اجزاء ديگر صدمه نديده باشد.

عيب يابي و تعمير مدارهاي برقي

روش عيب يابي

مراحل:
1. جمع آوري اطالعات.

2. تحليل اطالعات.
3. منشأ ايراد را شناسايي كنيد.
4. علت بروز ايراد را رفع كنيد.

5. اشكال را اصالح كنيد.
6. تعمير انجام شده را كنترل كنيد.
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عيب يابي و تعمير مدار ها

مستندات فني: دستورالعمل هاي تعميراتي و نقشه هاي الكتريكي 

براي عيب يابي الكتريكي، به بخش 8 از دستورالعمل تعميراتي مراجعه كنيد. در اين بخش قطعات مختلف خودرو و نحوه 
عيب يابي آنها توضيح داده شده است و كمكي جهت عيب يابي مي باشد.

همچنين نقشه هاي سيم كشي نيز قابل مراجعه مي باشند. پيدا كردن نقشه صحيح مستلزم دانستن اطالعات زمان فروش و 
سازنده خودرو مي باشد.

 نحوه استفاده از نقشه هاي الكتريكي
در ابتداي كتاب هاي نقشه، يك بخش راهنماي استفاده از نقشه سيم كشي مي باشد كه جايگاه نصب قطعات در خودرو، محل 

و كاربرد فيوزها- رله ها- كانكتورها و .... در آن ذكر شده است.

فهرست عملكرد
در اين قسمت، شماره نقشه الكتريكي مرتبط با ايرادها ذكر شده است.
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عيب يابي و تعمير مدار ها

نقشه ها
ابتدا با استفاده از فهرست عملكرد، نقشه مورد نظر و مرتبط با ايراد خودرو را مي توان پيدا كرد.

براي استفاده از نقشه بايد موارد زير را انجام دهيد:
     - شناسايي برق تغذيه و اتصالت بدنه

     - شناسايي قطعات 
     - شناسايي كانكتورها

جداول قطعات و كانكتورها
در اين جداول، قطعات بر اساس شماره قطعه آنها مرتب شده اند.

همچنين كانكتورها نيز بر اساس شماره ليست شده اند.

نقشه مكان نماي سيم ها
اين بخش، موقعيت نصب دسته سيم ها داخل خودرو را نشان مي دهد. در اين بخش مي توان بهترين نقاط براي آغاز عيب يابي 

عملي بر روي خودرو را انتخاب نمود.

 


