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واحد یادگیری3

شایستگی تعمیر نشان دهنده های خودرو

مقد مه 

اطالع از عملکرد اجزای مختلف خودرو برای راننده ضروری می باشد. این امر باعث افزایش کیفیت و کارایی 
سیستم های مختلف خودرو می شود. بنابراین الزم است راننده از این اطالعات آگاهی داشته باشد تا به موقع 
و  به عالیم  توجه  دارند.  عهده  بر  را  وظیفه  این  نشان دهنده های خودرو  انجام دهد. مجموعه  را  اقدام الزم 
نشانه های موجود در مجموعه نشان دهنده ها باعث کاهش هزینه های سرویس و نگهداری خودرو خواهد بود. 

استاندارد عملکرد

پس از پایان این پودمان هنرجو می تواند مجموعه نشان دهنده های خودرو را عیب یابی و رفع عیب کند.
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پیش آزمون 

1  چراغ اخطار باتری در چه زمانی روشن می شود؟
2  چراغ ABS در زمان فعال بودن مجموعه ABS روشن می شود یا در زمان خرابی آن ؟

3  حسگر نشان دهنده هشدار دمای بیش از حد مایع خنک کننده موتور در چه  نقطه ای بسته می شود؟ 
4  مفهوم عالیم جدول زیر را در کنار آنها بنویسید.

1ـ وظیفه ساختمان، انواع و اجزای صفحه نشان دهنده ها 

مجموعۀ صفحه نشان دهنده ها عملکرد بخش های مختلف خودرو را به اطالع راننده می رساند. شکل 1، نوعی 
مجموعۀ نشان دهنده ها را نمایش می دهد. 

در  که  عالیمی  مجموعه  می شود  مشاهده  شکل  در  همان طورکه 
صفحه نشان دهنده ها موجود است به چند دسته کلی می توان تقسیم 

کرد. نمودار روبه رو این نوع دسته بندی را نشان می دهد. 
نشان دهنده های از نوع المپی: بسیاری از نشان دهنده های موجود در 
صفحه نشان دهنده ها به صورت المپ موجود است. این نوع نشان دهنده ها 
دو وضعیت عملکردی خاموش یا روشن دارند. جدول صفحه بعد مهم ترین 

چراغ ها را نشان می دهد. 

شکل 1ـ نوعی صفحه نشان دهنده

انواع روش های 
نشان دهنده ها 

نشان دهنده های 
الکترومکانیکی

نشان دهنده های 
دیجیتالی

نشان دهنده 
از نوع

Head ـ up

نشان دهنده های 
المپی
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فیلم
عملکرد چراغ های هشداری صفحه نشان دهنده ها 

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم آموزشی و با راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

شرحنشانگرشرحنشانگر

حداکثردمای مجاز مایع خنک چراغ نورپایین
کننده موتور

کم بادی تایرهاچراغ نور باال

سیستم ترمزضد قفل )ABS(مه شکن جلو

پیش گرمکن موتور دیزل

فشار روغن موتور

شارژ باتریپا روی پدال

سیستم توقف و استارت

.سیستم کیسه هوا

)ASR /ESP(.کیسه های هوا غیرفعال است

سیستم هیدرولیک فرمان
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نشان دهنده های الکترومکانیکی )عقربه ای(:
همان طور که از اسم این نوع نشان دهنده ها مشخص است 
شامل مجموعه ای است که به صورت عقربه ای )مکانیکی( 
کمیت مورد نظر را نشان می دهند. معروف ترین کمیتی 
که تقریباً در بیشتر خودرو ها به این روش نشان داده 
می شود سرعت خودرو و دورموتور است. شکل 2 نوعی 
نشان دهنده سرعت خودرو که به روش عقربه ای مقدار 

سرعت را اعالم می کند را نشان می دهد. 

کار کالسی
به رنگ چراغ ها توجه کنید. جدول زیر را کامل کنید. 

سبززردقرمزرنگ

کاربرد

پژوهش کنید
نشان دهنده ها  صفحه  در  موجود  اخطاری(  ـ  )هشداری  المپی  نشان دهنده های  دیگر  انواع  مورد  در 

پژوهش کنید.

در خودرو های قدیمی تر برای روشن کردن چراغ ها از المپ های ادیسونی )ساده( استفاده می شود.
نکته

شکل 2ـ نشان دهنده از نوع الکترومکانیکی 

نشان دهنده های عقربه ای عموماً به چند روش اطالعات را نشان می دهند. نمودار زیر این روش های متداول 
را بیان می کند. 

عقربه ای القایی با دو 
سیم پیچ

عقربه ای  القایی با سه 
سیم پیچ

موتور پله ای

عقربه ای از نوع بی متالی

نشان دهنده 
عقربه ای
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1  تفاوت نوع اول و دوم در چیست؟
2  به نظر شما کدام نوع عملکرد بهتری دارد؟

3  با توجه به عملکرد انواع نشان دهنده ها از نوع عقربه ای و شکل 4 روش عملکرد آن را بیان کنید.

فیلم
روش عملکرد نشان دهنده ها از نوع عقربه ای 

کار کالسی
با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز و تصاویر شکل 3 به سؤاالت زیر پاسخ دهید:

3ـ نوع. ....................2ـ نوع. ................1ـ نوع. .........

خالصه عملکرد: جریان برق اصلی به 
یک سیم پیچ وارد شده و پس از خروج 
دو قسمت می شود. بخشی به سیم پیچ 
اندازه گیری  به حسگر  و بخشی  دوم 
می رود. اگر مقاومت حسگر زیاد باشد 

آنگاه طبق قانون مدار موازی. .... 

خالصه عملکرد: شدت جریان عبوری خالصه عملکرد: 
از سیم پیچ F  باعث گرم شدن بی متال 

شده و سپس. ...........

شکل 3ـ انواع نشان دهنده از نوع عقربه ای

شکل 4ـ عملکرد نشان دهنده عقربه ای با 3 سیم پیچ

2

E F

2

13

E F

     

بی متالسیم پیچ آهنربا

سیم پیچ
نقطه اتکارسانا

عقربه

عقربه

آرمیچر

سیم پیج

سیم پیچ             
تثبیت کننده

سیم پیچ 
منحرف کننده

سیم پیچ 
نشان دهنده دقت باال 

سوخت

مقاومت ثابت

سوییچ اصلی

کمزیاد 
تثبیت کننده

 خالی
پر

E F
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امروزه در بسیاری از خودرو های روز دنیا نشان دهنده های 
می باشند.  موتور  استپر  پله ای  موتور  نوع  از  عقربه ای 
شکل 5 این نوع نشان دهنده را نمایش می دهد. البته 
از  از نشان دهنده های شمارنده ای نیز می تواند  برخی 

نوع موتور پله ای باشد.

فیلم
 seven segment روش عملکرد نشان دهنده

LCDSeven Segment + LED

نشان دهنده دیجیتال: نشان دهنده دیجیتال معموالً به دو صورت هفت قطعه ای )Seven segment( یا 
LCD در خودرو ها استفاده می شود. 

شکل 5  ـ روش عملکرد نشان دهنده عقربه ای از نوع استپر موتور

معموالً اعداد به صورت Seven segment نمایش داده می شوند. این نشان دهنده شامل هفت LED  کوچک 
است. شکل 7 این نوع نشان دهنده را نمایش می دهد. 

شکل6ـ نشان دهنده دیجیتال

LED و Seven segment شکل 7ـ

ریزپردازنده  یک  توسط  حتماً   LCD نوع  از  چه   Seven segment نوع  از  چه  دیجیتال  نشان دهنده های 
)میکروپروسسور( کنترل می شوند. 

LED نماد 
کاتد

آندآند

 شکل 
ظاهری 

LED

 کاتد
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تثبیت کنندۀ ولتاژ

نمایشگر از نوع Head up: در برخی خودروهای روز دنیا قسمتی از اطالعات روی شیشه جلو نیز نشان 
داده می شود، به این نوع نمایشگر ها نوع Head up می گویند. شکل 8 و 9 این نوع نمایشگر را نشان می دهد.

Head up شکل 8 و 9ـ نمایشگر

پژوهش کنید
در مورد صفحه نمایش Head up پژوهش کنید. از شکل باال کمک بگیرید.

پژوهش کنید
با مراجعه به تعمیرکاران مجرب در مورد استفاده و خرابی های واحد تثبیت کننده روی صفحه نمایشگر های 

خودرو های موجود در ایران پژوهش کنید.

در برخی از صفحات نمایشگر برای کاهش نوسانات ولتاژی از یک دستگاه به عنوان تثبیت کننده ولتاژ استفاده 
می شود. شکل 10 اجزا و روش عملکرد این واحد را نشان می دهد. این دستگاه روی صفحه نمایشگر بسته 

شده و ولتاژ ورودی را قبل از رسیدن به نشان دهنده کنترل می کند.

شکل 10ـ واحد تثبیت کننده ولتاژ صفحه نشان دهنده ها

تنظیم کننده ولتاژ

 ورودی 12 ولت
نوسان گیر 

ولتاژ

پایه خروجی

   پالتین

   تنظیم کننده ولتاژ

 سیم پیچ گرمایی

بی متال

پایه ورودی

12V 5 تاV خروجی متوسط
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حسگر های مربوط به صفحه نمایشگر 

برخی از مهم ترین حسگر های مربوط به صفحه نمایش که به عنوان واحد فرستنده نیز شناخته می شوند مورد 
بررسی قرار می گیرد. 

حسگر فشار روغن موتور: شکل 11 ساختار و روش عملکرد این واحد فرستنده را نشان می دهد. معموالً 
این واحد فرستنده با نشان دهنده از نوع المپی و یا عقربه ای روی صفحه نمایش قرار می گیرد. 

برخی از خودرو ها )عموماً خودرو های سنگین( به جای 
نشانگر از نوع المپی، از مدل عقربه ای استفاده می کنند. 
واحد فرستنده در این نوع کمی متفاوت است. شکل 

12 این نوع فرستنده را نشان می دهد.

شکل 11ـ ساختار، عملکرد و محل بستن حسگر فشار روغن موتور ) از نوع المپی(

این حسگر روی کانال اصلی مدار روغن کاری موتور قرار می گیرد. )به کتاب تعمیرات مکانیکی موتور 
مراجعه شود(. اگر فشار مدار روغن موتور به هر دلیلی کم باشد این چراغ روشن می شود.

نکته

فیلم
عملکرد حسگر فشار روغن موتور از نوع عقربه ای 

شکل 12ـ ساختار و عملکرد حسگر فشار روغن موتور ) از نوع عقربه ای (

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم و با کمک شکل 11 و 12 عملکرد هر دو نوع حسگر فشار روغن موتور را به صورت 

خالصه بنویسید. 

اتصال به المپ اخطار روغن

ورودی روغن

فشار روغن

فنر
پالتین
دیافراگم

روغن موتور
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حسگر دمای مایع خنک کننده موتور: این حسگر از نوع مقاومت متغیر وابسته به دما است که اطالعات 
مربوط به این واحد در کتاب تعمیرات سیستم سوخت و جرقه آمده است. شکل 13 این حسگر و محل بستن 

آن را روی موتور نشان می دهد. 

شکل 14 مدار عمومی نوعی از این حسگر و نشان دهنده آن را نمایش می دهد.

شکل 13ـ حسگر دمای مایع خنک کننده موتور و محل بستن آن روی موتور

شکل 14ـ مدار نشان دهنده و حسگر دمای مایع خنک کننده موتور

کار کالسی
1  با توجه به مطالب گفته شده در مورد نشان دهنده دو سیم پیچ و ساختار حسگر دما، عملکرد نشان دهنده 

را در حالت سرد و گرم موتور به صورت خالصه بنویسید.

2  با توجه به عملکرد مدار نشان دهنده دمای مایع خنک کننده موتور و فشار روغن موتور و شکل 15، 
عملکرد چراغ Stop  چگونه است؟

Stop شکل 15ـ عملکرد چراغ

Stop چراغ

حسگر دمای مایع 
خنک کننده

سوییچ اصلی

سوییچ اصلی

حسگر 
دمای روغن

باتری

Coolant Sensor
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حسگر سرعت خودرو: این واحد فرستنده عموماً از نوع اثر هال یا القایی است. شکل 16 ساختار، عملکرد و 
محل بستن نوعی از آن را نشان می دهد. 

فیلم
روش عملکرد حسگر سرعت خودرو 

شکل 16ـ حسگر سرعت خودرو از نوع القایی

شکل 17ـ حسگر سرعت خودرو از نوع اثر هال

         
                  

آهنربای دائمچرخ دنده

ECU)HECU( به سمت 

حسگر اثر هال

دنده حسگر 
ABS

ABS حسگر 

کار کالسی
حسگر سرعت خودرو غیر از محل نشان داده شده در شکل 17 و 16، در مکان دیگر می تواند قرار 

گیرد؟ چرا؟

پژوهش کنید
در مورد عملکرد حسگر مکانیکی سرعت خودرو پژوهش کنید.

این حسگر در عملکرد کار موتور تأثیر مستقیم دارد. )به کتاب سوخت رسانی مراجعه شود(
نکته
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تایمینگ  به  مربوط  که  است  موتور  دور  در خودرو، حسگر  موتور  از حسگر های  یکی  حسگر دور موتور: 
سوخت و جرقه است. عملکرد آن در کتاب سوخت رسانی و جرقه به صورت کامل توضیح داده شده است. 

شکل 18 این نوع حسگر و محل بستن آن را نشان می دهد.

شکل 18ـ حسگر دور موتور و محل بستن آن

این  سوخت:  مخزن  در  سوخت  مقدار  حسگر 
حسگر همراه با مجموعۀ پمپ بنزین در داخل مخزن 
از  سوخت  مقدار  حسگر  می شود.  داده  قرار  سوخت 
واحد  مجموعۀ   19 شکل  می باشد.  رئوستایی  نوع 
مخزن شامل پمپ بنزین، واحد شناور باک و حسگر 

می دهد. نشان  را  آن 

شکل 19ـ مجموعه واحد باک

فیلم
روش عملکرد حسگر مقدار سوخت در مخزن 
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فیلم
عملکرد حسگر هشداردهنده اتمام سوخت در مخزن

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم و با استفاده از کتاب راهنمای تعمیرات سوخت و جرقه و شکل 20، نام قطعات و 

روش عملکرد حسگر سوخت را بیان کنید.

خالصه عملکرد: 

شکل 20ـ ساختار واحد حسگر مقدار سوخت

معموالً حسگر مقدار سوخت در مخزن، عالوه برشناور )رئوستا(، دارای حسگری از نوع مقاومت متغیر 
وابسته به دما می باشد که حداقل میزان سوخت موجود در مخزن را با روشن کردن چراغ صفحه نمایشگر 

به راننده هشدار می دهد. شکل 21 این حسگر را نشان می دهد. 

نکته

رفت

برگشت
واحد فرستنده

شناور

صافی
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فیلم
عملکرد چراغ هشداردهنده نبستن کمربند ایمنی

یک  به صورت  می تواند  ایمنی  کمربند  بازبودن  هشداردهنده  مدار  ایمنی:  کمربند  بودن  باز  هشداردهنده 
میکروسوییچ ساده در داخل سگک کمربند قرار گیرد. شکل 22 نمونه ساده محل قرار گرفتن میکروسوییچ و مدار 

آن را نشان می دهد. 

P

B

شکل 22ـ محل قرار گرفتن میکرو سوییچ در سگک کمربند ایمنی و مدار آن

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل 
اتمام  هشدار  مجموعه  عملکرد   ،21

سوخت در مخزن را توضیح دهید.

شکل 21ـ ترمیستور واحد شناور مخزن سوخت

سگک کمربند

 حسگر 
اثر هال

 آهنربا                  

سوییچ اصلی

باتری  

چراغ هشدار 
کمربند

میکرو سوییچ 
کمربند  
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در برخی خودرو ها نبستن کمربند ایمنی باعث استارت نخوردن خودرو می شود.
نکته

برخی کمربند ها به جای استفاده از یک میکروسوییچ ساده از یک Reed switch استفاده می کنند. شکل 23 
روش عملکرد این سوییچ را نشان می دهد.

هشدار دهنده فعال بودن ترمز دستی: برای فعال کردن این چراغ از یک میکروسوییچ روی اهرم ترمز 
دستی استفاده می شود. شکل 24 محل بستن نوعی از این میکروسوییچ را نشان می دهد. 

شکل 23ـ عملکرد reed switch در کمربند ایمنی

فکر  کنید
اگر راننده کمربند را بدون عبور از روی بدن خود ببندد آیا چراغ هشدار خاموش می شود؟ آیا راهکاری 

برای جلوگیری از بروز این مشکل وجود دارد؟ 

شکل 24ـ میکروسوییج ترمز دستی و محل بستن آن

آهنربا    

   چراغ هشدار

Reed حسگر از نوع
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  ارتباط مجموعه نشان دهنده ها با سایر سیستم های خودرو 

سیستم 
جرقه

سیستم های ضد 
سرقت

موتور

سیستم 
سوخت رسانی

سیستم های 
ایمنی

سیستم های 
رفاهی

سیستم
  روشنایی

مجموعه 
نشان دهنده ها

همان طور که از اسم سیستم نشان دهنده  ها مشخص 
است وظیفه این سیستم نمایش دادن و اطالع رسانی 
در مورد عملکرد سیستم های مختلف خودرو به راننده 
می باشد. بروز مشکل در این سیستم معموالً اثر نامطلوب 

در سایر سیستم ها نمی گذارد.

روش بررسی مجموعه نشان دهنده ها در حالت 
موتور خاموش و موتور روشن 

خود  وضعیت  دارای  امروزی  خودرو های  از  بسیاری 
عیب یابی مجموعۀ نشان دهنده ها هستند. این مطلب 

در فیلم آموزشی و شکل 25 نشان داده شده است.

فیلم
خود عیب یابی در سیستم نشان دهنده ها 

شکل 25ـ عملکرد در حالت خود عیب یابی
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بررسی عملکرد مجموعه نشان دهنده با استفاده از مشاهده کارکرد اجزا در حالت های مختلف 

کار کالسی
1  پس از مشاهده فیلم و با راهنمایی هنرآموز به سؤال زیر پاسخ دهید: 

2  روش آزمایش نشان دهنده های عقربه ای چگونه است؟

کار کالسی
با توجه به فیلم آموزشی عملکرد چراغ های نشان دهنده و راهنمایی هنرآموز جدول زیر را کامل کنید.

پژوهش کنید
کدام یک از خودرو های موجود در ایران دارای حالت خود عیب یابی می باشند. 

جداول زیر عملکرد چراغ های هشداری نشان دهنده ها را در حالت سالم بودن کامل مجموعه مشخص می کند.

سوییچ باز / سوییچ بسته / هر دو نشانگرسوییچ باز / سوییچ بسته / هر دونشانگر

سوییچ باز ـ کم بودن مقدار سوخت در سوییچ باز ـ راهنما به سمت چپ
مخزن 

سوییچ بسته ـ باز بودن یکی از در ها

هر دو ـ دسته چراغ در وضعیت نور باال

سوییچ باز ـ بسته نشدن کمربند ایمنی

1ـ چراغ های هشداری 
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سوییچ باز ـ نشانگر
موتور خاموش

سوییچ باز ـ نشانگرموتور روشن
موتور خاموش

موتور روشن

خاموشروشن

خاموشروشن

خاموشروشن

2ـ نشان دهنده های عقربه ای 

به صورت کلی نشان دهنده های عقربه ای را از چند نظر باید بررسی کرد. 
 عدم حرکت عقربه

 به صورت کلی لرزش های ناگهانی )اصطالحاً 
شالق زدن( در هیچ یک از نشان دهنده های 
عقربه ای نباید مشاهده شود، وجود این لرزش ها 
در نمایشگر به دلیل بروز عیب در مدار آن است. 
  کمتر از حد نشان دادن و یا بیشتر از حد 
نشان دادن. برای تشخیص این امر الزم است 
باشیم.  مطمئن  کمیت  آن  واقعی  مقدار  از 

)مثالً مقدار سوخت در مخزن(
دالیل عملکرد نامناسب نشان دهنده ها: 
نامناسب  عملکرد  دالیل  روبه رو  نمودار 

نشان دهنده ها را  بیان می کند.

فکر   کنید
چرا برای بررسی عالیم هشداری در صفحه نشان دهنده ها از دو جدول استفاده شده است؟

دالیل عملکرد 
نادرست 

نشان دهنده ها

عیوب واحد 
فرستنده

عیوب مجموعه 
نشان دهنده

عیوب مکانیکی عیوب مداری
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به عنوان مثال اگر چراغ هشدار فشار روغن 
موتور، روشن  بودن  زمان روشن  در  موتور 

می شود: 
)پمپ  موتور  مکانیکی  مجموعه  عیوب    1
 روغن معیوب استـ  مدار روغن گرفتگی  داردـ 

روغن موتور نامناسب است.
2  حسگر روغن موتور خراب است(.

3  مدار سیم کشی معیوب است. 
4  واحد نشان دهنده خراب است. 

 بهترین شیوه برای بررسی در این موارد، بررسی
 مدار و بررسی واحد فرستنده )حسگر( است.
روش بررسی و رفع عیوب بدون باز کردن 

مدار الکتریکی     نشان دهنده ها.

فیلم
روش آزمایش واحد های فرستنده )حسگرها(

کار کالسی
با توجه به فیلم آموزشی و راهنمایی هنرآموز و استفاده از کتاب های راهنمای تعمیرات )تعلیق، فرمان، 

ترمز و سوخت رسانی( زیر نویس تصاویر شکل 26 را کامل کنید.

KΩ

0.1
0.2
0.3
0.5

1
2
3
5

10
20

200-20 40 60 80 100

30

(-4) (32) (68) (104) (140) (176) (212)

محدوده  
)KΩ( مقاومت

 دما

شکل 26ـ روش آزمایش برخی از حسگرها با کلیدهای مختلف مرتبط با مجموعه نشان دهنده ها

بررسی باتری خودرو

بررسی رله ها و فیوزهای مدار 
الکتریکی نشان دهنده ها

بررسی اتصال بدنه های مدار 
الکتریکی نشان دهنده ها

بررسی کانکتورهای رابط 
و قطعات مدار الکتریکی 

نشان دهنده ها

بررسی قطعات مدار 
الکتریکی نشان دهنده ها

بررسی سیم کشی مدار 
الکتریکی نشان دهنده ها روش بررسی 

و رفع 
عیوب بدون 

بازکردن مدار  
الکتریکی  

نشان دهنده ها 
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بدنهبدنه
خروجی

خروجی

حسگر مقدار سوخت در مخزن

    حسگر سرعت خودرو  

ترمینالترمینال

  موتور خاموشموتور روشن

ادامه شکل 26ـ روش آزمایش برخی از حسگرها با کلیدهای مختلف مرتبط با مجموعه نشان دهنده ها
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ادامه شکل 26ـ روش آزمایش برخی حسگر ها با کلید های مختلف مرتبط با مجموعه نشان دهنده ها

کار کالسی
به تصویر آزمایش چراغ هشدار کمربند ایمنی توجه کنید. آیا می توان سایر چراغ ها و عقربه های نشان دهنده 
)مثاًل چراغ هشدار اتمام سوخت یا عقربه( را نیز با این روش آزمایش کرد؟ در این گونه آزمایش ها کدام 

بخش ها مورد آزمایش قرار می گیرند؟ از شکل 27 کمک بگیرید.

شکل 27ـ روش آزمایش مدار نشان دهنده سوخت در مخزن

فیلم
روش عمومی آزمایش ولتاژی مدار نشان دهنده ها 
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برای  آن،  مختلف  مدار های  و  نشان دهنده  مجموعه های  تنوع  به  توجه  با  ولتاژ:  تثبیت کننده  آزمایش 
آزمایش تثبیت کننده ولتاژ باید به کتاب راهنمای تعمیرات خودرو مراجعه کرد. شکل 29 رویه عمومی بررسی 

تثبیت کننده ولتاژ مجموعه نشان دهنده ها را نمایش می دهد. 

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل28، روش عمومی آزمایش ولتاژی مدار نشان دهنده ها را بیان کنید.

شکل 28ـ روش عمومی آزمایش ولتاژی مدار نشان دهنده ها 

فیلم
روش آزمایش تثبیت کننده ولتاژ صفحه نشان دهنده ها

باتری

 نشان دهنده نشان دهنده نشان دهنده

 واحد فرستنده واحد فرستنده واحد فرستنده

 ولت متر   

رگوالتور
 باتری

نشان دهندهنشان دهندهنشان دهنده

  ولت متر   

  واحد فرستنده   واحد فرستنده   واحد فرستنده 

شکل 29ـ روش عمومی بررسی رگوالتور تنظیم ولتاژ



پودمان دوم    : تعمیر نشان دهنده های خودرو

133133

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم و با توجه به شکل 29 به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

1  اگر یک رگوالتور برای چند نشان دهنده استفاده شود روش آزمایش عمومی چگونه است؟

2   اگر یک رگوالتور برای هر نشان دهنده وجود داشته باشد چگونه باید آزمایش شود؟

ادامۀ شکل 29ـ روش عمومی بررسی رگوالتور تنظیم ولتاژ

استفاده از دستگاه عیب یاب: برخی 
مجموعه  به  مربوط  حسگر های  از 
توسط دستگاه  نشان دهنده های خودرو 
عیب یاب نیز قابل بررسی می باشند. به 
حسگر  موتور،  دور  حسگر  مثال  عنوان 
مایع  دمای  حسگر  خودرو،  سرعت 

. و...  موتور  خنک کننده 
شکل 30 استفاده از دستگاه عیب یاب 
برای بررسی حسگر ها را نشان می دهد. 

 نشان دهنده

فیوز

 سوییچ   باتری
اصلی

واحد فرستنده

 رگوالتور           

شکل 30ـ صفحۀ نوعی دستگاه عیب یاب مربوط به خواندن پارامتر ها

ولت متر
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رفع عیب بدون باز کردن: نمودار زیر مراحل رفع عیب بدون باز کردن را بیان می کند.

کار کالسی
با توجه به مطالب کتاب دانش فنی تخصصی و تصاویر شکل 30 به سؤاالت زیر پاسخ دهید: 

1  دمای مایع خنک کننده موتور به فارنهایت و تبدیل آن به سانتی گراد.
 RPM 2 مقدار دور موتور بر حسب

 km/h 3  سرعت خودرو بر حسب

شارژ یا تعویض باتری

گشتاورسنجی اتصاالت 
رفع اتصال کوتاهبدنه و بررسی کانکتورها

تعویض فیوزها و رله ها

رفع عیب 
بدون بازکردن

ادامۀ شکل 30ـ صفحۀ نوعی دستگاه عیب یاب مربوط به خواندن پارامتر ها
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روش باز کردن ، بررسی ، تعمیر و تعویض مجموعه نشان دهنده های خودرو: پس از تحلیل نتایج، آزمایش ها و 
اطمینان از نیاز به باز کردن مجموعه برای رفع عیب و انجام تعمیرات، اقدام به باز کردن مجموعه می کنیم. الزم است 
قبل از باز کردن با مراجعه به کتاب راهنمای تعمیرات، مقدمات الزم برای باز کردن مجموعه نشان دهنده ها فراهم شود. 

شکل 31 ساختار کلی مجموعۀ نشان دهنده ها و اجزای آن را نمایش می دهد.

فعالیت 
ـ کارگاهی الکتریکی  ابزار  ـ جعبه  ابزارمکانیکی  ـ جعبه  تعمیرات  راهنمای  کتاب  ـ  و تجهیزات: خودرو  ابزار 

دستگاه عیب یاب ـ لوازم یدکی 
با توجه به دستور العمل کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موجود در کارگاه، فعالیت های زیر را انجام دهید:
1  فیوز ها و رله های مربوط به هر واحد نشان دهنده را بررسی کنید. در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.

2  با بررسی صفحۀ نشان دهنده های خودروی موجود در کارگاه، انواع پارامتر های نمایش داده شده و 
روش نمایش آنها را به صورت جدول استخراج کنید. 

(به صفحه  و.  ...  موتور  دور  ـ حسگر  مایع خنک کننده  دمای  فرستنده )حسگر  واحد های  آزمایش    3
نمایشگر را به وسیلۀ مولتی متر و دستگاه عیب یاب انجام دهید.

اتصاالت مثبت و منفی( مجموعه نمایشگر را آزمایش  الکتریکی )کانکتور ها و  4  سیم کشی مدار های 
کنید. و گشتاور سنجی الزم را انجام دهید.

5  چک لیست تعمیرات را کامل کنید. 

نکات ایمنی
 استفاده از لوازم ایمنی شخصی و کارگاهی هنگام انجام کار الزامی است. 

هنگام انجام فعالیت های کارگاهی مراقب باشید تا اتصال کوتاه )مثبت به منفی( به وجود نیاید.

بررسی و رفع عیب نشان دهنده ها بدون باز کردن
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در برخی خودروها برای بازکردن صفحه نشان دهنده ها الزم است کل مجموعه جلو داشبورد باز شود. اما در 
اکثر خودرو های جدید برای باز کردن صفحه نشان دهنده ها فقط همان قسمت باز می شود. شکل 32 این دو 

نوع صفحه نشان دهنده را نشان می دهد.

شکل 32ـ انواع نشان دهنده از نظر روش باز کردن

شکل 31ـ اجزای مجموعۀ نشان دهنده ها 

داشبورد

جدا کردن صفحۀ 
نشان دهنده ها از 

داشبورد

 اتصاالت

روش جدا کردن سیم
سیم  کیلومتر شمار

جدا کردن 
کانکتورها

  قاب صفحۀ نشان دهنده ها
 اتصاالت

  قابشیشه عقربه ها   

  شیشه جلو 

پیچ
پیچ

پیچ

واحد کنترل

کانکتور

المپ

بدنه

مجموعه نشان دهنده سوخت و دمای 
مایع خنک کننده

  دورسنج

کیلومتر شمار
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با توجه به تنوع مجموعه نشان دهنده ها، رویه کلی و برخی نکات مهم برای باز کردن و تعمیرات آنها در ادامه 
نشان داده شده است.

فیلم
روش باز کردن و تعمیر نوعی مجموعه نشان دهنده خودرو 

کار کالسی
پس از مشاهده فیلم آموزشی و با راهنمایی هنرآموز، زیر نویس شکل 33 را که برخی از موارد مهم 

بازکردن ، بررسی و تعمیر مجموعه نشان دهنده ها را نمایش می دهد کامل کنید. 

باز کردن غربیلک فرمان

باز کردن عقربهباز کردن مجموعه برد الکترونیکی

شکل 33ـ برخی نکات مهم باز کردن ، بررسی و تعمیر مجموعه نشان دهنده ها



138138

کار کالسی

SMD محل بستنSMD نوعی

تعمیر برد الکترونیکیتعویض برد الکترونیکیتمیز کردن سوکت برد الکترونیکی

تعویض صفحه نشان دهندهبررسی عقربه پس از بستن

ادامه شکل 33ـ برخی نکات مهم باز کردن ، بررسی و تعمیر مجموعه نشان دهنده ها
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فعالیت 
ابزار و تجهیزات: خودرو ـ کتاب راهنمای تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکی ـ جعبه ابزار الکتریکی ـ لوازم کارگاهی

یدکی ـ مجموعۀ صفحه نشان دهنده ها 
با توجه به دستور العمل کتاب راهنمای تعمیرات خودروی موجود در کارگاه، فعالیت های زیر را انجام 

دهید:
1  غربیلک فرمان را )در صورت لزوم( باز کنید. 

2  مجموعه نشان دهنده ها را از روی خودرو باز کنید. 
3 کانکتور های مجموعه را باز ، بررسی و در صورت لزوم سرویس کنید. 

4  المپ ها )معمولی ـ LED ـ SMD( را بررسی کنید و در صورت لزوم تعویض کنید. 
5  مجموعه عقربه های نمایشگر را بررسی و در صورت لزوم تعویض کنید. 

6  برد الکترونیکی را بررسی، تعمیر و در صورت لزوم تعویض کنید. 
7  مجموعۀ صفحۀ نشان دهنده ها را پس از تعمیر ببندید.

8  مجموعۀ حسگر ها )دورموتورـ سرعت خودرو ـ فشار روغن موتور، دمای مایع خنک کننده موتور ـ 
اندازه گیری مقدار سوخت در مخزن و. ...( را تعویض کنید. 

9  رئوستای واحد اندازه گیر سوخت را تعویض کنید. 
10   با توجه به چک لیست تعمیرات، دسته سیم را تعمیر و یا تعویض کنید. 

11  مجموعۀ نشان دهنده ها را روی خودرو ببندید و بررسی نهایی را انجام دهید.

نکات زیست 
دقت شود هنگام تعویض حسگر های دمای مایع خنک کنندۀ موتور، فشار روغن موتور و اندازه گیری مقدار محیطی

سوخت، از پراکنده شدن مایعات در محیط کار خودداری شود.

نکات ایمنی
استفاده از لوازم ایمنی شخصی و کارگاهی هنگام انجام کار الزامی است. 

 هنگام انجام فعالیت های کارگاهی مراقب باشید تا اتصال کوتاه )مثبت به منفی( به وجود نیاید.
 هنگام تعمیرات، کابل منفی باتری جدا شود.

بازکردن، بررسی، تعمیر و تعویض مجموعه نشان دهنده های خودرو
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ارزشیابی شایستگی تعمیر سیستم نشان دهنده های خودرو

شرح کار: 
1  استقرار خودرو روي جک باالبر )در صورت لزوم(

2  انجام آزمایش هاي صحت عملکرد مجموعۀ نشان دهنده ها )آب، روغن, سوخت، سرعت و دور موتور(
3  تکمیل چک لیست اطالعات تعمیر

4  باز کردن، تعویض و بستن نشان دهنده ها
5  عیب یابي مدار و حسگر نشان دهنده ها
6  رفع عیب مدار و تعویض نشان دهنده ها

7  بررسی نهایي مدارها و حسگر هاي نشان دهنده ها
استاندارد عملکرد: 

سیستم  آزمایش های  و  بررسی  ضمن  خودرو،  نشان دهنده های  سیستم  تعمیرات  راهنمای  کتاب  و  الزم  تجهیزات  از  استفاده  با 
دهد.  انجام  را  موجود  سواری  خودرو های  نشان دهنده های  سیستم  انواع  عیب  رفع  و  عیب یابی  نشان دهنده ها، 

شاخص ها: 
مشاهده سطوح اتکاي جک باالبر زیر خودرو، مشاهده روند انجام آزمون هاي صحت عملکرد مجموعه نشان دهنده ها مطابق کتاب 
راهنما، مشاهده  نشان دهنده ها مطابق کتاب  بستن  و  تعویض  بازکردن،  رویه  تکمیل شده، مشاهده  لیست  راهنما، مشاهده چک 
روش عیب یابي مدار و حسگر نشان دهنده ها، مشاهده روند رفع عیب مدار و تعویض نشان دهنده ها، مشاهده بررسی نهایي مدار و 

حسگر هاي نشان دهنده ها پس از انجام تعمیرات

شرایط انجام کار: 
کارگاه ـ زمان 70 دقیقه ـ خودرو ـ کتاب راهنماي تعمیرات ـ جعبه ابزار مکانیکي ـ جعبه ابزار برقي ـ ابزار مخصوص ـ تست المپ  ـ 

مولتی مترـ  دستگاه گرولرـ  لوازم یدکيـ  ابزار لحیم کاريـ  دستگاه عیب یابـ  تستر مدارهاي الکتریکي

معیار شایستگی: 

نمره هنرجوحداقل نمره قبولیمرحله کارردیف

2بررسی و رفع عیب بدون باز کردن مجموعه نشان دهنده ها1

1رفع عیب با باز کردن مجموعه نشان دهنده ها2

2بستن و بررسی نهایی مجموعه نشان دهنده ها 3
شایستگی های غیر فنی، ایمنی، بهداشت، توجهات زیست محیطی و 
نگرش: با استفاده از لوازم ایمنی کار و رعایت نکات زیست محیطی و با کاربرد 
تفکر نقادانه و در نظر گرفتن خطرات در فرایند انجام کار، اقدام به عیب یابی 

و رفع عیب سیستم نشان دهنده های خودرو کنید.

2

*میانگین نمرات
  *حداقل میانگین نمرات هنرجو برای قبولی و کسب شایستگی 2 می باشد. 


