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 کاربردی هپکو-مرکز آموزش علمی



ELECTRICITY BASE  اصول مقدماتي الكتريسيته 

   ELECTROMAGNETIC:  الکترو مغناطیس 

  نامیده مغناطیس الکترو برق جریان توسط شده ایجاد آهنربای 
 .شود می

 هادی آن دراطراف کند عبور الکتریسیته جریان هادی یک از وقتی 
 سیم طول به بستگی آن اندازه که شود می ایجاد مغناطیسی میدان
  هرگاه یعنی باشد می امکانپذیر نیز آن وعکس .دارد جریان وشدت
 .شود می تولید الکتریسیته شود ایجاد مغناطیس میدان
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 طبقه بندی اجسام از نظر هدایت الکتریکی

 هادی  نیمه هادی

اجساای که اایهج  اای ههه
بااا اهتاه هااا ه ااا  ه
ش ا طکهازهخاد هبوادتههه
نمکه  نده یننده یغا، هه
پالساااااچ ب ه اااااد ه

ه...خشبهوه

اجسی که یهج  ی هب اه
تاهب احچکهازهخد هبوادتهه
 که  نده یننادهلزاا اکههه
ازهقو ااااله اااال ه ااا  هه

ه...آلد  ن دمهوه

 عایق

اجساااای که اااایه هاااا هه
شاا ا طکهازهجمزاایهابماای ه
ان ژیهخیتجکه ینندهگ  ی ه
ج  ی هب اهتاهبایه  ا ا ههه
 مچ هازه ی یه ایهازهخاد ههه
بواادته ااکه  نااده ینناادهههه

هس ز س مهوهژت ین دم
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 اساس كار ژنراتور

   :كاربرد
 الکتریکی انرژی به موتور خروجی از قسمتی تبدیل

   :انواع
 آلترناتور و دینام

   :دینام ساختمان
  یک که (میدان پیچ سیم) دارد ثابت های پیچ سیم از ای مجموعه دینام
  آن داخل در جریان مولد های پیچ سیم تا کنند می تولید مغناطیسی میدان

  مغناطیسی میدان داخل در .کند می تأمین موتور را چرخش این .بچرخند
  سیم گیرنده بر در که دارد قرار آرمیچر میدان، پیچ سیم توسط شده ایجاد
   .است کموتاتور و جریان مولد های پیچ
  می تغذیه آفتومات نام به ولتاژ مهارگر یک طریق از میدان های پیچ سیم
  از و کند می کنترل را شده تولید جریان مقدار میدان، شدت تغییر با که شوند
 نیز کننده قطع یک به آفتومات .شود می جلوگیری نیز باتری شارژ اضافه
   .کند قطع را دینام یافت کاهش موتور دور وقتی تا است مجهز
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 اساس کار آلترناتور 

 :اساس كار آلترناتور
 میدان یک داخل در سیم اگریک

  آن در درآید حرکت به مغناطیسی
   .شود می تولید الکتریکی جریان سیم

  اگر یعنی است صادق نیز این عکس
  یک اطراف در مغناطیسی میدان یک

 جریان سیم در کند حرکت سیم
  .گردد می ء القا الکتریکی
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 روتور آلترناتور 
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 برای روشن كردن موتورهای دیزلی یا بنزینی نیاز به یک منبع انرژی اولیه هست تا موتور را
  .این وظیفه را باتری به عهده دارد  بچرخاند

 (دشارژ) و همچنین در موقع نیاز انرژی را آزاد نماید(شارژ) باتری بایدبتواند انرژی را دریافت و ذخیره كند  .

 باطری
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:انواع باتریها  
: دو نوع از رایج ترین انواع باتری اتومبیل عبارتند از   

LM =Low Maintanace باتریهایی كه به مراقبت كم نیاز دارند ( 1  
 (  FM =Free Maintanace)باتریهای بدون نیاز به مراقبت(2
 

 



 شارژ باتری

 :باتری شارژ وضعیت بررسی
 چگالی اگر) هیدرومتر یا سنج غلظت با باتری آب غلظت گیری اندازه  

  واگر است دشارژ باتری باشد مترمکعب برسانتی گرم 1/12 باتری آب
 (باشد می کامل شارژ باشد 1/28

 باتری ولتاژ گیری اندازه 
 :باتری شارژ
 بنابراین .داد عبور آن از جهت خالف در جریانی باید باتری، شارژ برای
 آن منفی قطب به منفی ولتاژی و مثبت قطب به مثبت ولتاژ یک باید

  کند غلبه باتری ولتاژ بر تا باشد زیاد قدر آن باید ولتاژ این .کرد اعمال
  حدود در ولتی، 12 باتری یک برای .بفرستد باتری به را کافی جریان و

   .است کافی ولت 14
  شارژ ساعت 20 مدت در آن ظرفیت 1/20 میزان به باید را باتری
 .برسد ولت 14/4 به آن قطب دو ولتاژ تا کرده
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 :نگهداری پیشگیرانه باتری
  سطوح کردن تمییز باتریها، سر بودن محکم الکترولیت، سطح بررسی
 برای همه دینام تسمه کردن چک و باتری سر و قطب شده خورده

  اقدامات اجرای تناوب .باشد می الزم باتری یک پیشگیرانه های نگهداری
 حداقل باید اما دارد هوایی و آب شرایط و باتری نوع به بستگی پیشگیرانه

 ای دوره مراقبت این گرما در بار یک ماهی و سرما شروع از قبل بار یک
 تا است، پائین سیلد غیر های باتری در الکترولیت سطح اگر .شود انجام
  سطح از باالتر میلیمتر 20) باتری سازنده توسط شده مشخص سطح

  از بیش که باشید داشته توجه .کنید پر مقطر آب از را باتری (صفحات
 .نکنید پر آب از را آن گرما در خصوصاً اندازه
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 :مهمترین علل ناتوانی ناگهانی باتری
کاهش الکترولیت به دلیل گرمای بیش از اندازه در زیر کاپوت یا 

 .  شارژ بیش از حد
 (. روشن گذاشتن چراغ های اتومبیل) دشارژ زیاد

 .  استعمال بی جا یا کاربرد باتریهای با سایز نامناسب
 .  شل شدن تسمه دینام یا بدون شارژ ماندن

 (.  به دلیل لق شدن بست های نگهدارنده)لرزش بیش از اندازه 
 .  استفاده از آب آلوده

 .  خوردگی
 .یخ زدگی



وظیفه موتور گردانی در زمان استارت زدن به ماشین را به عهده دارد استارت START: استارت

 اتوماتیک استارت( 2موتور استارت ( 1:و از دو بخش اصلی تشکیل شده است كه عبارتند از
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 حال . نماید می ایجاد مغناطیسی میدان یک آن اطراف در ، کند عبور برق جریان ، هادی یک از اگر

 ،نزدیک کند می عبور آن از برق جریان که سیم یک به را مصنوعی یا طبیعی آهنربای یک اگر

 غیر اگر و دفع ار یکدیگر باشند نام هم ها حوزه اگر کرده اثر هم روی مغناطیسی میدان دو کنیم

  به که سیم حلقه چندین هادی سیم یک جای به اگر نمود خواهند جذب را یکدیگر باشند نام هم

  ( الکتریکی آهنربای ) مغناطیسی الکترو میدان یک در است شده پیچیده دینام آرمیچر صورت

 حوزه با که شده ایجاد مغناطیسی حوزه آرمیچر پیچهای سیم از جریان عبور هنگام ، دهیم قرار

 قابل قدرت ایجاد و آرمیچر گردش سبب و نموده دفع را دیگر یک ، است نام هم ها قطب میدان

  . دهد می تشکیل را استارتر موتور کار اساس که شود می ای مالحظه
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 استارت



 سيم پيچ بالشتک استارتر 
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 مزایای کنترل برقی نسبت به کنترل هیدرولیکی وپنیوماتیکی

1- مصرف انرژی کمتر جهت انجام کار مشابه 
2-  (سوییچینگ سریع)سرعت تجزیه وتحلیل باال 
3-  هزینه کمتر(COST EFFECT) 

4- تعمیر ونگهداری آسان(MAINTANANCE) 

5- انعطاف پذیری باالی سیستم((FLEXIBILITY 

6- افزایش قابلیت اطمینان (RELIABILITY) 

7-  ایمنی باال(SAFETY) 
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سوئیچ وظیفه اصلی ارسال جریان الکتریکی به مدارهای مختلف را در وضعیت های  MAIN SWITCH: سوئیچ

 . مختلف را بر عهده دارد

 :سوئیچ خودرو دارای چند پله حركتی می باشد كه عبارتند از

   -وضعیت گرمکن موتور -(ON)وضیت سوئیچ باز -(ACC)وضعیت مدارهای جانبی -OFF))وضعیت خاموش 

 .(ST)وضعیت استارت

 (50a)یاACC-19-ST-(15)یاIGN-((30یا BAT:ترمینال می باشند كه عبارتند از 5سوئیچ ها اغلب دارای

BAT ترمینال برق ورودی به سوئیچ می باشد   :   ((30یا                                      

IGNترمینال برق خروجی به جعبه فیوز جهت مصرف كننده ها می باشد:    (15)یا 

ACC  :ترمینال برق خروجی برای وسایل جانبی مثل رادیو پخش می باشد 

 ترمینال خروجی برای پیش گرمکن موتور می باشد: 19

STیا(50a) :ترمینال خروجی برای استارت می باشد 

  وضعیت ارتباط ترمینالهای سوئیچ در وضعیت های ذكر شده به شرح جدول ذیل می باشد

 MAIN SWITCH: سوئيچ
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 برقراری اتصال صحیح و مطمئن بین دو یا چند رشته سیم:كاربرد

 نوع، تعداد خانه ها، نرگی یا مادگی: مشخصات
 .  كانکتورها یا رابط ها باید با سر سیم های مناسب و مرتبط به كار روند* 

 Connector :رابط هاي الكتريكي  
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 Terminal:    سر سیم ها    
 اتصال سیم های الکتریکی در مدار و برقراری جریان الکتریسیته بین اجزاء سیستم الکتریکی: كاربرد

سرسیم های چشمی برای اتصال بدنه به كار  : مثالشکل، حداكثر سطح مقطع سیم    :  مشخصات
 .  می روند

 سر سيم ها       
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سطح مقطع اسمی  
 هادی

mm2 

تعداد و قطر سیمهای 
 مفتولی در هادی

mm×no 

حداکثر قطراسمی  
 mm مفتول هادی

0.75 14×0.25 0.26 

1 14×0.3 0.31 

1.5 21×0.3 0.31 

2.5 35×0.3 0.31 

4 65×0.3 0.31 

6 84×0.3 0.31 
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 Voltageولتاژ 

ه.ههن  ویه ه  یهالزمهجه هح   هبیت ییهالکچ  ککهتاهاخچالفهپچینس اله یهولچیژه کهنی ند
ولچیژهشو یهلشیتهپمپه  ویشده یهبیبثهح   هبیت ییهالکچ  ککه ته اخاله ی یهازه کط فهبیه  فه

هبویتتهسی هه  هن  ویهالزمهجه ها جی هج  ی هولچیژهنیمه ات ههیهب .  گ ه ی یه کهشد  26 



 Currentجریان 

اگ هان ژیه مکهبیه به ی یهابمی هشد  هالکچ و ه ییهآزا ه ی یهبیهح   ه ته کهآ نده
ه. یهح   ها نهالکچ ونهیهتاهج  ی هالکچ  ککه کهنی ند
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 طریقه اندازه گيری سه مفهوم برق
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 Diode :  دیود

 می عمل الکتریکی مدارهای در یکطرفه شیرهای عنوان به و دارند کنندگی یکسو خاصیت

 در سیگنال دیود از استفاده .نامند می (K) کاتد را منفی قطب و (A) آند را مثبت قطب .کنند

 برق پسماند نمودن خنثی) .باشد زیادمی ناخواسته های ولتاژ ازایجاد جلوگیری برای رله مدار

 (سلونوئید و رله پیچ سیم در

  ولتاژ شکست و جریان: مشخصات 



 مقاومت

قطعیهایهاس ه یه ته س  هبودتهالکچ و ه یهق اته کهگ   هوه:ه یتب  ه
هبیبثه کهشد ه یهالکچ و ه ییه مچ یهازه داتهبودته نده

ه
ه هدو  نندههج  ی 1.
ه قس مه نندههولچیژ2.

هΩا مهه:هواحدهاندازههگ  یه
ه:انداعه قیو  ه

ه قیو  هثیب 1.

ه قیو  ه چغ  2.

ه
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 مقاومت ثابت

ه(تنگک) قیو  ه  بنکه
ه.جن هآ ه    وکهازه  بنهوهس ا  بهاس 1.
ه قداته قیو  ه دسطهندات ییهتنگکهتویهآ ه شخصه کهشد هه2.
هبدل اله د ککهوهاتزانک هپ  یتب  ه   نهندعه قیو  هاس ه3.

ه قیو  هلزای
هجن هآ ه    وکهازهلزااتهوهش شیهاس ه یهب تویه بهاسکز هبی قه ش دهه کهشد 

ه قیو  هس مکه یهگچک
ازه یب د ه د ه ع نکهازه بهس مه قیو  ه اته ینندهن کالهتویه بهاسکز هبی قه ه یهه

ه. کهشد 
ه قداته قیو  ه دسطه یتخینیهسیزندههتویهآ هحبه کهشد 

ه
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 مقاومت متغير

متغیر ولتاژ 
 .با افزایش ولتاژ مقدار مقاومت کاهش می یابد

 (همانند دیود زنر)کاربرد آن جهت ثابت نگه داشتن ولتاژ در نقطه ای از مدار است 
مقاومت حرارتی 

 مقدار اهم آن با تغییر دما تغییر می کند که خود در دو نوع است 
 کاربرد چندانی ندارد: با ضریب حرارت مثبت 1.
 با افزایش دما مقدار مقاومت آن کم می شود: با ضریب حرارت منفی 2.
پتانسیومتر 

 بصورت دستی می توان مقدار اهم را تعیین کرد مثل تعیین دور فن کولر و بخاری
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 POTENTIOMETERS :پتانسيومترها

د ن  ری هست  ی  غ  های مت 
اومت  ر  مق  ی  غ  ان  مت  ری  ا ج  ار  ی  ه ولی  ار  ن  ی  ی که ن 

اده درمدارهائ  ق  هت  است  دج   .دارن 
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Color Of Installation Body 
Voltage 

Max. 
Current 

 Gray 36V 2Aه دسک

 Cream 36V 5A   م

 Brown 36 V 7.5 A قهدههای

 Red 36V 10A ق  ا

 Blue 36V 15A آبک

 Yellow 36V 20A زت 

 White 36V 25A سف د

 Green 36V 30A سوا

Color Of Installation Body Voltage Max. Current 

 Yellow 36V 5A زت 

 White 36V 8A سف د

 Red 36V 16A ق  ا

 Blue 36V 25A آبک
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 کلید یک حقیقت در :تعریف

 جریان از که است الکتریکی
 بزرگ جریان کنترل برای کوچک
   .کند می استفاده

   :ساختمان
 به شده پیچیده پیچی سیم یک از

 شده تشکیل آهنی هسته یک دور
 سیم داخل از جریان وقتی .است
  را هسته کند می عبور پیچ

 جذب سبب و کند می مغناطیسی
 که شود می فوالدی صفحه یک

 می تشکیل را کلید از قسمتی
 کلید .افتد می کار به کلید و دهد

 در شده کشیده فنر یک توسط
 به و شود می داشته نگه باز حالت
 جریان رله پیچ سیم اینکه محض

   .شد خواهد بسته شود، دار
36 
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 سنسور

  :تعریف
 سیگنال یک به را... و دما ، فشار مانند الکتریکی غیر کمیت یک که است المانی

  یک واقع در .کند می تبدیل(دیجیتال) پیوسته غیر (آنالوگ) پیوسته الکتریکی
 آن و نموده گیری اندازه را فیزیکی و شیمیایی تغییرات که است الکتریکی وسیله

 نماید می تبدیل الکتریکی سیگنال به را

 :سنسورها مشخصات
 شرایط ، ولتاژ محدوده کاری، دمای نظر، مورد کمیت محدوده کمیت، نوع

 .... و نصب فیزیکی

 :دما سنسور
 نیکل یا کبالت اکسیدهای مانند رسانا نیمه مواد از معموالً .دارند مقاومتی ساختار
 آنها مقاومت دما افزایش با یعنی دارند منفی دمایی ضریب و شوند می ساخته
 .یابد می کاهش
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 سنسور القایی

بیشتر برای اندازه گیری سرعت چرخش و 
در بعضی موارد برای تعیین وضعیت عضو 

 .  چرخان استفاده می شود
  کار الکتریکی القای اساس بر سنسورها این
  شار یک آنها در یعنی .کنند می

  الکتریکی محرکه نیروی متغیر مغناطیسی
  قسمت در .کند می القا پیچ سیم در

 مغناطیسی میــدان سنسورها این حساس
 ها دنده چرخ حرکت اثر در که دارد وجود
  سنسورها این خروجی .کند می تغییر
 میدان تغییرات نتیجه در و باشد می سلفی

 ظاهر خروجـی در هایی پالس صورت به
   .شود می
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 سنسورهای خازنی 

  ترانزیستور سوئیچ خروجی فلزات غیر خصوصاً اشیاء به شدن نزدیک با و هستند تماسی غیر خازنی سنسورهای
PNP یا و NPN تغییر سنسور در شده تعبیه خازن الکتریک دی خازنی سنسور به اجسام شدن نزدیک با . میدهد 

 به توان می خازنی سنسور از . میدهد بسته یا باز خروجی یک مرجع مقدار به مقایسه با داخلی مدار و کرده پیدا
 مواد تمام تقریبا آشکارسازی و ها شمارنده برای آالت ماشین برنامه وضعیت کنترل منظور به پالس مولد عنوان
 . کرد استفاده فلزی غیر و فلزی

 فواصل در میتواند ابعاد و تولید مکانیزم به بسته و میگردد تولید ای استوانه و مکعبی مدلهای در خازنی سنسورهای
  . داشت توجه زیر موارد به بایستی خازنی سنسور انتخاب برای . کند حس را اجسام وجود مختلف

 باز یا بسته بودن خروجی سنسور خازنی  
 تغذیه سنسور خازنی  

 نحوه نصب و شکل سنسور خازنی  
 آنالوگ یا دیجیتال بودن خروجی سنسور خازنی  

 فاصله حس کردن سنسور خازنی  
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 مزایای استفاده از سنسورها

 عدم استهالک مکانیکی 
 امکان تشخیص قطعه از فواصل نسبتا دور 
 دقت در تعیین موقعیت دقیق قطعه 
سرعت سوییچینگ باال 
عدم احتیاج به نیروی مکانیکی 
عمر مفید بسیار باال 
 حرارت باال و قابل انفجار,امکان استفاده در محیط های سخت مثل محیط های مرطوب 
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 :وضعیت سنسور
  خازن صفحات بین فاصله تغییر با یا و کند می آشکار را ها صفحه مساحت تغییرات 

 .کند می پیدا تغییر خازن ظرفیت
 

  :مایع سطح خازنی سنسور
 .شود می الکتریک دی سطح تغییر سبب مایع سطح تغییر

 :شناور نوع از مایع سطح سنسور
  محفظه یک داخل در که شده تشکیل ظریف خیلی فوالدی کنتاکت جفت یک از

  در اما دارند، کمی فاصله یکدیگر با عادی حالت در کنتاکتها این .دارند قرار ای شیشه
 .شود می بسته میدان ترتیب بدین و شوند می هم جذب مغناطیسی میدان یک

  شناور یک در واقع کوچک آهنربای یک با توان می را الزم مغناطیسی میدان
 ای اندازه به شناور بیاید، پایینتر مجاز حد از مایع سطح وقتی .کرد ایجاد پالستیکی

 می بسته مدار ترتیب بدین و گیرد می قرار کنتاکتها نزدیکی در که آید می پایین
   .شود
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 سنسور فشار

 :فشار خازنی سنسور
 .کند می تغییر خازن صفحات بین فاصله فشار اعمال با سنسور نوع این در
 

 :فشار الکتریکی پیزو سنسورهای
 برعکس و الکتریکی به مکانیکی انرژی تبدیل قابلیت با عناصری الکتریک پیزو عناصر

 گیرد قرار P فشار تحت کوارتز مانند پیزوالکتریک عنصر یک هرگاه .باشند می
 فشار گیـری اندازه بـرای خاصیت این از .شد خواهد ایجاد فشار با متناسب ولتاژی

   .نمود استفاده توان می
 

 :روغن فشار كلید
 مسیر از که روغنی فشار .گیرند می قرار روغن مسیرهای از یکی داخل در کلیدها این
 کنتاکتهای ماندن باز سبب و کند می وارد فشار دیافراگم یک سطح به گذرد، می

 افت روغن فشار که وقتی .شود می مدار ماندن باز نتیجه در و کلید داخل الکتریکی
 .شود می بسته مدار و شوند می بسته کنتاکتها این کند،
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 :سلونوئيدها

   .شوند می برده بکار وضعیتی دو های کنترل در معموالً سلونوئیدها
 این و شود می مغناطیسی میدان ایجاد موجب پیچ سیم از الکتریکی جریان عبور

 مجذور با متناسب نیرو این .نماید می اعمال نیروئی مغناطیسی هسته بر میدان
 .گردد می سلونوئید داخل سمت به هسته حرکت موجب و است الکتریکی جریان
 بسته و باز را شیر آن طریق از و نمود متصل شیر ساقه به توان می را هسته محور
 گردد می فنـر شدن فشرده موجب پیچ سیم داخــل سمت به هسته حرکت .کرد

 قطع صورت در .بود خواهد فنر نیروی با برابر مغناطیسی نیروی تعادل حالت در و
 به شیر برگشت نتیجه در و هسته برگشت موجب فنر نیروی الکتریکی جریان

   .شود می اولیه وضعیت
  شیر همراه به معموالً سلونوئیدی های محرك
  نام به و گردند می عرضه یکـجا بطور مربوطه

 .باشند می معروف سلونوئیدی شیرهای
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 سلونوئید•
در سیستم های الکترو هیدرولیک سلونوئید عامل تبدیل وضعیت و تحریک شیر می باشد و در حقیقت •

 .رایط بین مدار کنترل برقی و مدار قدرت هیدرولیکی سلونوئید می باشد
عملکرداین شیر به این صورت می باشدکه  ابتدا جریان داخل سیم پیچ تولید یک میدان مغناطیسی می کند  •

که این میدان باعث می شود که آرمیچر به داخل سیم پیچ کشیده شود و هر چه به داخل کشیده می شود با 
با برخورد آرمیچر به اسپول شیر تغییر وضعیت می . تقویت خطوط میدان نیروی بیشتری تولید می گردد

 (نمودار صفحه بعد)دهد و شیر عمل می کند
 و به این ترتیب سیگنال برقی به سیگنال هیدرولیکی تبدیل می شود•
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 SELONOID                             سلونوئيد
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 :سلونوئیدها به دو دسته تقسیم می شوند •
 
•1- DRY(AIR GAP) SELONOID 
 
•2-WET SELONOID 
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DRY(AIR GAP) SELONOID 

 در این سلونوئید بین آرمیچر و سیم پیچ هوا وجود دارد و برای جلوگیری از نفوذ روغن به داخل آرمیچر نا
چار به استفاده از یک اورینگ الستیکی به دور شفت آرمیچر می باشیم که خود باعث باالرفتن اصطکاک و 

و کاهش نیروی آرمیچر می شود و از معایب آن می توان به استهالک سریع اورینگ و نشت روغن به 
 داخل سلونوئید اشاره نمود  
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WET SELONOID 

 در این سلونوئیدها آرمیچر در داخل یک تیوپ غیرمغناطیسی قرار دارد و سلونوئید در داخل روغن
 هیدرولیک سوییچ می شود این محفظه کامال آبندی شده تا روغن هیدرولیک به بیرون نشت نکند

این محفظه به پورت تانک شیرهیدرولیک وصل شده است تا با تخلیه این روغن جلوی ایجاد فشار زیاد در 
 :و از مزایای آن می توان به موارد زیر اشاره کرد.زمان عملکرد آرمیچر را بگیرد

 سویچینگ راحت  -1
 کاهش شدید اصطکاک  -2
 انتقال حرارت بهتر -3
 دوره سرویس طوالنی تر -4
 سایش کمتر -5
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 منظور از مدار الکتریکی چیست ؟
 

:مدار الکتریکی را تعریف می کنیم ( جریان ولتاژ مقاومت ) حال با دانستن سه فاکتور اساسی در برق   
.ایندو استمصرف کننده آن و سیمهای ارتباطی بین  -هر مدار الکتریکی یک مجموعه از تولید کننده برق    

 چند نوع مدار الکتریکی داریم ؟
 

 نقاطی یا نقطه در کننده تولید بین ارتباط آن در که باز الکتریکی مدار ،    دارد وجود الکتریکی مدار نوع دو
 و است کامل جریان عبور مسیر که  بسته الکتریکی مدار و ندارد وجود مدار در جریان نتیجه در و است قطع

 که المپ یک مانند میکند تبدیل دیگر صورتهای به آنرا و کرده دریافت انرژی کننده تولید از کننده مصرف
  . کند می تبدیل نور به را برق

 منظور از اتصالی در یک مدار یا اتصال كوتاه چیست ؟
 

 باشد مجاز حد از تر زیاد آن مقدار و بگذرد کننده مصرف از بجز مسیری از جریان بسته مدار یک در هرگاه
 معرض در برق کننده تولید و مدار کشی سیم کوتاه اتصال حالت در . گوئیم می کوتاه اتصال را وضعیت این

 شدن بار اضافه و کشی سیم شدن داغ باعث و شده زیاد بسیار مدار جریان زیرا گیرند می قرار جدی آسیب
 این که شود قطع خودکار بصورت و سریعا باید کوتاه اتصال نتیجه در گردند می برق کننده تولید منبع

  .است فیوز بعهده وظیفه



ه :  مدارسری ن  د  غ  ع ت  ت  ه من  ها ن 
های ا ن 

ت  ده و دو سر ان  ال هم وصل س  ی  ه دن  ر ن  ی  ج 
ک ر ن  ه صورت  ی  ده ها ن  ن  درمدار سری مصرف  کن 

ود صل می ش  کی مت  ری  ود دارد. الکی  ر وج  ی  ن  ر  ی  وان   .در مدار سری ق 
V=V1+V2+V3           I=I1=I2=I3                 R=R1+R2+R3  

 مدار سری و موازی
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ی ک سر مدار را می دهد : مدار موار  ل ی  کی 
ش  وده و ت  صل ت  ه هم مت  د ه ها ن  ن  ک سر همه مصرف  کن  ن  روش  ی  در ای 

دهد ل من  کی 
ش  وده و سر دوم مدار را ت  صل     ت  ه هم مت  ر  ن  ی  ده ها ن  ن  گ رمصرف  کن  ه دو .و سر دی  ًا ن  ی  هان 

ن  دو سر ن  ای 
د ون  صل می ش  ری مت  ای  ا ی  ه ی  ن  د  غ  ع ت  ت  ی من 

ف  ت  و مت  ت  ود دارد. ق طت  من  ر وج  ی  ن  ر  ی  وان  ی ق  .در مدار موار   

 مدار سری و موازی
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 خطرات ناشی از برق کدامند ؟ 

 
 آتش خطرات دسته دو به عموما شوند می ناشی برق از که خطراتی

  یک در صورتیکه در . میشوند تفسیم گرفتگی برق خطرات و سوزی
  بشدت مدار جریان نشود برطرف و آید پیش کوتاه اتصال الکتریکی مدار

 آتش سبب حرارت این . کند می تولد زیادی حرارت و یافته افزایش
 خطر . است دیگر گیر آتش مواد به آن گسترش و ها سیم عایق گرفتن
   . کند می تهدید را شخص مستقیما گرفتگی برق از ناشی



 باياس کردن ديود

چنانچه آند به قطب مثبت منبع تغذیه وصل 
گردد دیود جریان الکتریکی را از خود عبور 

به این عمل بایاس مستقیم می . می دهد
 گویند

به قطب مثبت ( كاتد)اگر قطب منفی دیود 
منبع تغذیه وصل گردد، دیود جریان را از 

به این عمل بایاس . خود هدایت نمی نماید
 معکوس می گویند
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با عبور جریان از آند به كاتد، نور تولید می كند  LED :دیود نوری
 .و به عنوان نمایش دهنده های ساده استفاده می شود

 ديود نوري
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  :تست با مولتی متر دیجیتال 
در این روش در حالی که مولتی متر را در مد تست مقاومت می گذاریم دو ترمینال مولتی متر را در ابتدا به هم 

سپس دو پایه ترمینال را به دو سر . اتصال می دهیم تا سیم های ترمینال و خطای مولتی متر را کنترل نمائیم 
در صورتیکه این مقدار با اندازه مقاومت که از روی . مقاومت وصل نموده مقدار اهم نشان داده شده را می خوانیم

رمز رنگ ها و یا از روی نوشته روی مقاومت قابل تشخیص است مقایسه  می کنیم اگر این دو عدد بهم نزدیک 
  . بودند باتوجه به خطای مقاومت می گوئیم که مقاومت سالم است

 

 آموزش تست مقاومت

:پتانسیومترها  
 .مقاومتهای متغیری هستند جهت استفاده درمدارهائی که نیاز به ولتاژ یا جریان متغیر است 

و نیز می دانیم مجموع هردو عددی که از جمع اعداد خوانده شده هردو پایه طرفین بدست می آید برابر مقدار اهم کل 
  . پتانسیومتر می باشد

حال برای اطمینان از عملکرد پتانسیومتر در حین تغییر اهم نیز می توانیم یکی از پایه های کناری را نسبت به پایه 
وسط در حالی چک نمائیم که پتانسیومتر را می چرخانیم در هر حالت باید تغییرات اهم را مشاهده کنیم اگر در نقطه 
ای تغییرات اهم غیر طبیعی مشاهده شود پتانسیو متر مشکل دارد و خالصه الزم است که تغییرات یکنواخت و بدون 

  . قطع شدن باشد
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  : Ptcتست مقاومت 
نوعی مقاومت است كه با افزایش حرارت اهم آن افزایش و با كاهش حرارت اهم آن كاهش می  Ptc می دانیم

پس اگر در حالیکه پایه های آن را به وسیله ترمینال های مولتی متر گرفته ایم با وسیله ای حرارت زا مانند . 
و عکس این عمل نیز . حرارت دهیم مقدار اهم آن زیاد شده و عالمت سالم بودن آن است ..... هویه ، سشوار ، 

  . درست است

  .عمل می كند  Ptc عکس( :  (Ntc تست مقاومت ویژه

 :تست انواع دیود توسط مولتی متر

  متفاوت هم با ازمدار خارج در قطعات تست و مدار در قطعات تست که بگویم باید توضیحات ابتدای در
  رنج ابتدا دیجیتالی اهمتر با دیود تست برای .باشیم داشته نظر در را نکته این همیشه بنابراین است

  را اهمتر منفی ای پایه و دیود آند پایه به را اهمتر مثبت ای پایه بعد دهید قرار دیود عالمت در را سلکتور
 حال است سالم دیود فعالً شد داده نمایش 0.3 یا 0.7 اعدد نمایش صفحه در اگر بزنید دیود کاتد به

 پایه به اهمتر منفی پایه و دیود کاتد ای پایه به اهمتر مثبت ای پایه یعنی کنید جا جابه را ها پایه جای
 دو هر از اگر است سالم دیود دیدید را باطری عدد یا 1 عدد نمایش صفحه در اگر کنید وصل دیود مثبت
 طرف دو هر از اگر و میباشد معیوب و است کوتاه اتصال شما دیود شد داد نمایش 0.7 یا 0.3 عدد طرف
 .میباشد معیوب و میبشد قطع شما دیود شد داده نمایش باطری عدد یا 1 عدد



ها
ت  ت  ون  رل ت  ی  ا  : کن  ک ی  ن  ممکن  است  ار  ی  ی  ک 

ن  ا لات  ست  ی  د ار   4در ماس  ن  ارن  د که عی  اس  ه ی  ن  ود داس  ت  وج  ت  ون  رل ت  ی   :کن 

 

این واحد با تجهیزات اندازه گیری اصلی تلفیق شده و اطالعات را از گذرگاه  

اطالعات پردازش شده روی درجه ها ، چراغهای  . اطالعاتی دریافت می کند

کنترل ، المپهای کنترل، المپهای هشداردهنده و صفحه نمایش اطالعات  

تصویر زیر مربوط به واحد کنترل تجهیزات و صفحه  .)نشان داده می شوند 

 کلید 

 :   I-ECUواحد کنترل تجهیزات اندازه گیری  -1



 :  عملکردها

     ساعت کار با دستگاه وضعیت( جلو و عقب)مقادیر مربوط به موقعیت دنده ، 

    ترمز پارکینگ و پیغامهای هشدار دهنده پردازش شده و نتیجه آن در 

    آیکونهایی که عددی در کنار آنها نوشته شده در پانل نمایش می آید. 

      هشدارهای خاص، مثالً، سیستم هشدار دهنده مرکزی و فشار کم روغن موتور

 .مشخص شده و المپ هشدار دهنده مرتبط فعال می شود

    مقادیر مربوط به درجه حرارت روغن گیربکس ، درجه حرارت آب موتور و ارتفاع 

    سطح سوخت روی درجه های اندازه گیری نشان داده می شوند. 

    تنظیم موارد انتخابی صفحه نمایش و انتخاب پارامترها در صفحه نمایش اطالعات 

 ذخیره و نمایش ساعات کار موتور



این واحد کنترل کننده عملکردهای زیر در سیستم است و کل کارکردهای :   V-ECUواحد کنترل ماشین   -2

 (تصویر زیر نمونه ای از این واحد کنترلی می باشد . )مربوط به ماشین را در بر دارد

کنترل درگیر بودن استارت 

کنترل ولتاژ سیستم 

کنترل فشار، دما ، سطح و روغن گیربکس 

کنترل فشار ترمز 

کنترل سطح و دمای روغن هیدرولیک 

محاسبه سرعت حرکت ماشین 

ترمز پارکینگ 

راهبرد تغییر دنده 

درخواست برای کاهش دور یا گشتاور موتور 

گیربکس در حالت خالص 

 قفل دیفرانسیل( فعال بودن)درگیر بودن 

سیستم تعلیق بوم 

تنظیم فن سیستم خنک کاری 



  و گاز پدال از دائماً واحد این .است تزریق سیستم مرکزی بخش ، کنترل واحد این :  E-ECU موتور کنترل واحد -3
 به انژکتور طریق از سوخت زمانیکه تعیین و سوخت مقدار محاسبه جهت نظر مورد اطالعات موتور روی سنسورهای

 (است شده آورده کنترلی واحد این از ای نمونه تصویر زیر در) .نماید می تععین را شوند می پاشش سیلندرها داخل

   :عملکردها

 کنترل تزریق سوخت•

 کنترل بر دما•

 فعال کردن سیستم پیش گرمکن•

 تشخیص فعال بودن سیستم پیش گرمکن•

 کنترل آب در سوخت•

 EGRکنترل سوپاپ  •

قطع ارسال سوخت به صورت اتوماتیک زمانیکه خطر باال بودن دمای سوخت •

 باز باشد PVRدر خط برگشت وجود داشته باشد و سوپاپ 



 سرعت کنترل خودکار کامالً صورت به است دما کنترلی سیستم ، کنترل واحد این :ECC دما کنترل واحد -4
 سیستم نمایش صفحه روی اپراتور نظر مورد دمای .دهد می انجام را هوا توزیع و تازه هوای ورود کاری، فن،گرمایش،خنک

 می انجام را نیاز مورد دمای به رسیدن برای نیاز مورد کنترلهای کلیه کنترلی واحد این نتیجه در شود می تنظیم دما کنترل
  .کند می دریافت سنسور چند از وقفه بدون را غیره و دور دما،فشار، مورد در اطالعات کنترل واحد .دهد

 (است شده آورده کنترلی واحد این از ای نمونه تصویر زیر در)

  :عملکردها

کنترل دما، توزیع هوا و عمل وزش هوا در داخل کابین 

کنترل شروع به کار راحت کمپرسور کولر 

کنترل دما و فشار 



 

09128898594 

 

   

 88930943:تلفن

 8603459501:تلفکس

 www.phq.ir:وب سایت


