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سيستم هاى الكتريكىسيستم هاى الكتريكى

قوانين عمومى عيب يابى

I. بازرسى ظاهرى قبل از تعمير

1. چك كردن فيوزهاى مربوطه و رله.
2. چك كردن آسيب احتمالى،  شارژ، پاكى سطح و سفتى رابط باترى؛

نكات :
(1) هنگامى كه باترى اتصال زمين سفتى ندارد، تالش براى استارت موتور نكنيد وگرنه اتصال به طور جدى آسيب خواهد ديد.

(2) اگر اتصال زمين قطع شده است، شارژ سريع ممنوع است، در غير اين صورت آسيب را به ديود ژنراتور AC وارد ميشود
AC 3. چك كردن سفتى تسمه ژنراتور

II. شرايط عملكرد رابط دسته سيم
1. ترمينال رابط تميز و محكم شود.

2. همه روابط با فشار اتصاالت, محكم نگاه داشته 
شود .

3.برخى رابط ها كليپ هايى براى اتصال رابط بر روى 
بدنه خودرو و يا ساير قطعات مونتاژ دارند، چك شود 

كه كليپ در جاى خود محكم باشد.

4. برخى رابط ها به دو قفل خودكارمجهز هستند كه بايد باز قبل 
جداكردن رابط باز شوند.

5.براى جدا كردن رابط، از كشيدن دسته سيم  بايد اجتناب گردد، به جاى 
آن، گرفتن رابط (براى آنهايى كه قفل خودكار دارند باز كردن قفل نياز 

است) و جدا كردن آن از قطعه متصل نياز است

6. براى آنهايى كه با پالستيك محافظ شدند و يا آستين الستيك دارند، 
در حال جداكردن  آستين جدا شود

7.قبل از اتصال رابط، اطمينان حاصل كنيد كه ترمينال (B) در جاى خود 
است، بدون خميدگيو يا عيب ديگرى. براى روابط با سوراخ هاى متعدد 
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مطمئن شويد كه تمام سوراخ ها از گريس پر شده(روابط ضد آب 
مستثنى هستند) 

قبل از تعمير1.  چك كردن سفتى نگهدارنده (A) و الستيك 
.(B) مهر و موم

2. رابط را به طور مستقيم قرار دهيد، براى اطمينان از قفل شدن 
كامل.

3. قسمت بااليى را در موقعيت تعيين شده نصب و با كمك تسمه 
هاى اتصال براى هر قسمت محكم كنيد.

4. حذف سيم كليپ با دقت، مراقب باشيد كه به اتصاالت آسيب 
 (A) اتصاالت آسيب وارد نشود

5. انبردست را از طريق يك سوراخ در يك زاويه خاص به سمت 
پايين سيم كليپ سر دهيد و پس قسمتى كه قابل باز شدن است 

را به باال فشار دهيد تا كليپ سيم شل شود

6. پس از درست كردن كليپ سيم، اطمينان حاصل كنيد كه  با 
ديگر اجزاى متحرك تداخل نداشته باشد.

7. هارنس را دور از لوله هاى اگزوز و قطعات گرمايشى ديگر، 
اجزاى لبه تيز،و پيچ ها نگهدارى كنيد.

8. قرار دادن پوشش ادامسى در شيار مربوطه  و مواظب باشيد كه 
.(B) پوشش آدامسى خراب نشود

9. استفاده از سرب يا دست بردن در عايق ترك خوردگى ممنوع 
است، در مورد ترك خوردگى، آن را با قطعه جديد و يا با نوار 

چسب برق عايق به خوبى عايق كنيد.

10. پس از نصب هر بخش، اطمينان حاصل كنيد كه هيچ سربى 
در زير بخش گرفتار نشده باشد.

11. هنگام استفاده از دستگاه الكتريكى براى آزمايش تجهيزات، از 
اين كتابچه راهنما پيروى كنيد.

12. پروب تست را در از طرف سربى برش دهيد. (تجهيزات ضد 
آب مثتثنى اند)

13. پروب تستر را از نوك مخروطى وارد كنيد.
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توجه : از سوراخ كردن عايق سرب بايد اجتناب شود، چون سوراخ 
به ضعف هدايت الكتريكى يا  اتصال الكتريكى متناوب است.     

خواهد شد.

14. هنگامى كه ترمينال رابط هر واحد را كنترل مى كنيد، پروب 
را به آرامى به رابط از طرف سربى متصل شود تا به قسمت سربى 

ترمينال برسد

15. برخى از رابط ها با گريس پر شده است، وقتى الزم باشد آن را 
دوباره پر كنيد، در صورتى كه گريس آلوده شده آن را تعويض كنيد.

IV. عيب يابى و مراحل آن
1. تاييد عيب تمام اجزاى مدار معيوب را براى تأييد عيب روشن كنيد، توجه كامل به عالئم داشته باشيد. قبل ازپيدا كردن قسمت معيوب، 

شروع به باز كردن قطعات و يا تست آنها نكنيد.
2. تجزيه و تحليل مبتنى بر اصول

به نمودار طرح كلى براى تعيين مدار معيوب رجوع كنيد. از منبع تغذيه انرژى شروع كنيد، و هر يك از مولفه ها را امتداد مسير جريان تا 
زمين چك كنيد، تا به عملكردمدار پى ببريد. اگر بيش از يك مدار معيوب وجود دارد معموال فيوز يا زمين علت اشكال انديك يا تعداد 

بيشتر عيبب در مدار پيدا كنيد و عملكرد آن را بسنجيد.
3.  توجه داشته باشيد كه مواحل مختلف ذكر شده براى عيب يابى و رفع آن بسيار حياتى اند.، يعنى اول قطعاتى كه  به احتمال قوى 

معيوب ند را شناسايى كنيد.
4. تعميرات را در همان زمانى كه عيب شناسايى شد در هر مقطع انجام دهيد. از ابزار مناسب مطابق با عمليات ايمن.

5. تاييد عمليات عادى تمام اجزا در امتداد حلقه تعمير را در همه حالت هاى آزمايش روشن كنيد تا مطمئن شويد كه تمامعيب ها حذف 
شده است. اگر فيوز تست تمام مدارات متصل شده توسط فيوزمورد نياز است. اطمينان حاصل كنيد كه هيچ عيب جديدى حاصل نشود و 

عيب قبلى دوباره ظاهر نشود

DTC عيب يابى با .V

1. ورود خودرو
�  ثبت نام كنيد

� تميز كردن خودرو
� ثبت محيط فعلى خودرو

2. مشكل در ثبت و تجزيه و تحليل پرس و جو در مورد جزئيات 
مشكل، مانند وضعيت و محيطى كه مشكل در آن رخ مى دهد.

DTC 3. آزمايش عالئم و بازرسى توسط
� چك كردن ولتاژ باترى در طول خاموش كردن موتور
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� چك كرئن هارنس، اتصال، و فيوز
.DTC  استارت  موتور در شرايط عملياتى عادى، عاليم و شرايط را تأييد،  بازرسى توسط �

4. استفاده از جدول DTC يا عالئم مشكل 
 مراحل تحقيقاتى پيدا كردن عيب و دامنه سيستم ها و اجزاى سازنده را با توجه به جدول عالئم DTC انجام دهيد.

5. چك كردن قسمت هاى برقى و مشخص كردن عوامل مشكل در اين راه.
6. تعمير

تعمير سيستم هاى آسيب ديده و اجزاء.
7. آزمون تائيد كردن اطمينان حاصل كنيد كه مشكل تحت شرايط يكسان حذف شده است.

8. سابقه تعمير و نگهدارى ضبط سابقه تعمير.

VI. چك فيوز و جايگزينى نوعA  (تيغه)

 B تيغه نوع

 Cتيغه نوع
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بخش هشتم : سيستم رادار دنده عقب بخش هشتم : سيستم رادار دنده عقب 

سيستم رادار دنده عقب وسيله نقليه يك نوع سيستم هشداردهنده است كه از اصول رديابى پيروى مى كند. با نصب كردن چندين رادار 
فراصوتى، سيگنال ها دريافت و اطالعات دريافتى به كنترل كننده فرستاده مى شود. براساس زمان ورودى سيگنال، كنترل كننده مى تواند 
فاصله تا مانع را محاسبه كندو با ايجاد صداهاى متفاوت و هشدارهاى مشخص در فاصله هاى متفاوت فاصله بين مانع و وسيله نقليه را به 

راننده اعالم نمايد و ايمنى و آسودگى را افزايش دهد.
\s1- حالت اخطارى كه در اين سيستم رادار دنده عقب استفاده مى شود يك صفحه نمايشLCDاست كه در صفحه نمايش آمپر ها در 

جلو راننده قرار دارد.همانطور كه در شكل 109-4 نشان داده شده:

2- محدوده رديابى رادار: در شكل 110-4 ديده مى شود.

سيستم رادار دنده عقب
s\

مسافت رادار دنده عقب درروىLCDبا نشان دادن (سه فاصله متفاوت)انجام مى گيرد و درصفحه آمپرجلو كنترل مى شود، تشخيص 
فواصل معين و نمايش آن در پايين توضيح داده مى شود:

a. وقتى فاصله معينs ، بيشتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در سه قسمت وجود ندارد: در نتيجه هيچ اخطارى وجود ندارد. 
b. وقتى فاصله معينs، بيشتر از 1 متر وبرابر يا كمتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در يك اليه بيرونى وجود دارد(هشداربه مدت 1 

ثانيه)
c. وقتى فاصله مشخص s، بيشتر از 0/5 متر و مساوى يا كمتر از 1 متر باشد ،سيگنال نورى در 2 اليه بيرونى وجود دارد.(هشداربه مدت 

0/5 ثانيه)
d. وقتى فاصله مشخص s ،كمتر از 0/5 متر باشد سيگنال نورى در هر سه اليه وجود دارد.( هشدار مكرر)

3- مؤلفه هاى سيستم
(1)رادار دنده عقب       (2) كاوشگردنده عقب     (3) عالمت دهنده دنده عقب (روى پانل اتوماتيك)

II . سيستم پايانى رادار دنده عقب : در شكل 11-4 و جدول 22-4 ديده مى شود
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22-4 جدول
ترمينال مورد ارزيابى رنگ سيم شرح ترمينال شرايط تست مقدار استاندارد

BCM(1-8)بدنه G/N سيگنال ورودى دنده عقب روشن كردن سوئيچ جرقه و استفاده از 
دنده عقب، هميشه

14~10ولت
14~10ولت

BCM(1-19)بدنه W/B سيگنال Linورودى دنده عقب به ابزار اطالعات گير بكس پالس سيگنال ايجاد شده
BCM(2-18)بدنه R/Y هشدار خطاى BCMخروجى  به 

شاخص صفحه آمپر
زمانيكه راداردنده عقب وجود موانع را 

هشدار ميدهد
14~10ولت

BCM(2-20)بدنه B منفى بودنتوان كاوشگر فراصوت هميشه كمتر از 1 اهم
BCM(2-21)بدنه G مثبت بودن توان  كاوشگر فراصوت هميشه 14~10ولت
BCM(2-22)بدنه Y سيم  هشدار شماره 1   كاوشگر 

فراصوت
وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 

BCM  به بيرون فرستاده مى شود
پالس سيگنال ايجاد شه

BCM(2-23)بدنه R/W سيم  هشدار شماره 2   كاوشگر 
فراصوت

وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 
BCM  به بيرون فرستاده مى شود

پالس سيگنال ايجاد شده

BCM(2-24)بدنه R/Y سيم  هشدار شماره 3 كاوشگر فراصوت وقتى كاوشگر كار مى كند، سيگنالى از 
BCM  به بيرون فرستاده مى شود

پالس سيگنال ايجاد شده

بررسى مدار:  در شكل 112-4 نشان داده شده است

شكل 4-111

شكل 4-112
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Instrument cluster interface :نمايشگر صفحه آمپر
Reverse radar display module  ماجول نمايش رادار دنده عقب :

Automatic reverse switch :سوئيچ اتوماتيك دنده عقب

III.نكات سيستم رادار دنده عقب
اين سيستم جزو تجهيزات اضافى رانندگى است,استفاده از آينه عقب نما ضرورى است. راننده بايد بداند كه هنگام عقب رفتن  احتمال

تصادف به دليل سرعت رفتن در دنده عقب و عدم دقت وجود دارد
1.تست عملكرد نرمال سنسور در شرايط زير امكان پذير نمى باشد

(1)چنانچه سنسور به وسيله برف يا خاك پوشيده شده باشد (با آب شستشو دهيد تا به حالت نرمال بر گردد)
(2)چنانچه سنسور با دست  پوشانده شود

(3) دماى پايين محيط بيرون و يخ زدگى سنسور باعث خرابى آن ميشود
2. حالت تشخيص سنسور در شرايط زير تغيير خواهد كرد

(1)چنانچه سنسور به وسيله برف يا خاك پوشيده شده باشد (با آب شستشو دهيد تا به حالت نرمال بر گردد)
(2)  وسيله نقليه در معرض آفتاب يا در دماى پايين قرار گيرد

3. خطاى رديابى ممكن است در شرايط زير پديدار شود
(1) رانندگى در جاده ناهموار,جاده شنى يا چمنزار

(2) تحت تاثير صداهاى توليد شده از بوق اتومبيل هاى ديگر, صداى موتور - موتور سيكلت,سيستم ترمز هواى وسايل نقليه سنگين و يا
كاوشگرتحت تاثير موج صداى وسايل نقليه ديگر قرار مى گيرد

(3) پوششبه وجود آمده توسط باران وگل وُشل
(4)انحراف زياد وسايل نقليه

(5) سنسور پوشيده شده به وسيله برف يا خاك
(6)وسيله نقليه با يدك كش

(7)نزديك شدن وسيله نقليه ديگرى با يدك كش
(8) راندن خودرو در كنار جدول

4. سنسور نمى تواند به دليل شكل يا ويژگيهاى موانع تشخيص دهد
(1) اشياء سيمى شكل مانند سيم يا طناب

(2)اشيا يى كه مى توانند موج صدا را تا حد زيادى جذب كنند مثل كتان,توده برف و غيره
(3) اشياء با لبه هاى تيز
(4) جسم خيلى كوتاه

(5)جسم خيلى مرتفع يا قسمت بااليى جسم بر آمده است
(6)سنسور به سختى اصابت كرده يا كوبيده شده

(7) وسيله نقليه خيلى نزديك به پله ها بوده سيستم
مسافت بين انتهاى پله ها وپشت وسيله نقليه را نتوانسته
به درستى تشخيص دهدكه باعث خرابى گل پخش كن

عقب مى شود

(8) همانطور كه در شكل 114-4 نشان داده شده است زمانى  كه خودرو به
ديوار نزديك مى شود خطا در هشدار به دليل رديابى نادرست مسافت مى باشد.

شكل 4-114

شكل 4-113
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 IV. سيستم خود تشخيص و عيب ُزدا
1. تست اوليه

(1) سوئيچ را روى حالت روشن بگذاريد وضعيت اهرم تعويض دنده را روى عقب بگذاريد و براى اطمينان امنيت خودرو از ترمز دستى 
استفاده كنيد و سيستم رادار دنده عقب را چك كنيد. 

(2) دنده  را در حالت عقب قرار دهيد تا فشنگى دنده عقب عمل نمايد
(3)شيئ استوانه اى شكل با قطر 60 ميلى متر را اطراف سنسور بچرخانيد ومحدوده رديابى سنسور را اندازه گيرى كنيد

(4) وقتى  كه سنسور يك مانع را شناسايى مى كند, شاخص، وضعيت و زنگ هشدار دهنده را بررسى كنيد
a. وقتى فاصله معينs ، بيشتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در سه قسمت وجود ندارد: در نتيجه هيچ اخطارى وجود ندارد. 

b. وقتى فاصله معينs، بيشتر از 1 متر وبرابر يا كمتر از 1/5 متر باشد، سيگنال نورى در اليه بيرونى وجود دارد(هشداربه مدت 1 ثانيه)
c. وقتى فاصله مشخص s، بيشتر از 0/5 متر و مساوى يا كمتر از 1 متر باشد ،سيگنال نورى در 2 اليه بيرونى وجود دارد.(هشداربه مدت 

0/5 ثانيه)
d. وقتى فاصله مشخص s ،كمتر از 0/5 متر باشد سيگنال نورى در هر سه اليه وجود دارد.( هشدار مكرر)

  528± 10  MM : تست  ارتفاع
2.چك كردن عملكرد (چك اتوماتيك)

(1)عملكرد چك اتوماتيك ال سى دى را چك كنيد و صداى هشدار : حدود 0/4 ثانيه بعد از چرخاندن سوييچ جرقه روى روشن ,وضعيت 
اهرم دنده را دردنده عقب بگذاريد, عملكرد شاخص و صداى هشدار را چك كنيد. زمان عملكرد سيستم بايد در حالت تست نرمال باشد، 

0,8±0,2 S اكنون ثانيه
(2) اگر شاخص ال سى دى روشن نباشد يا زنگ هشدار صدايى بصورت واضح  شده توليد نكند، ممكن است كه سيم آن قطع شده باشد. 

جدول خطاها جدول 4-23
علتخطاعلتخطا

به طور كلى كار نمى كند.
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.اشكال درمداربرق
2.اشكال در راداردنده عقب

زنگ خطر كار نمى كند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر مدار زنگ خطر
2.خطادر رادار دنده عقب

گاهى اوقات شاخصLCD كار نميكند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر شاخص مدار سيستم 
محرك

2.خطادر راداردنده عقب

مدارقطع و قفل شدگى شاخص
در قسمت چك اتوماتيك

1.خطادر سنسور يا سنسور از مواد 
خارجى پوشيده شده
2.خطادر مدار سنسور

در دنده عقب،سيستم كار نمى كند
(قابليت چك اتوماتيك ندارد)

1.خطادر مدار سوييچ دنده عقب
2.خطادر رادار دنده عقب

1.خطادر مدار زنگ خطرُولوم صداى زنگ خطر بسيار پايين است
2.خطادر رادار دنده عقب

V .عيب يابى
1. به طور كلى كار نمى كند :

شكل 115-4(1)چك كردن مدار همانگونه كه در شكل 115-4 نشان داده شده است
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(2) مراحل بررسى
1) كانكتور سيم كشى كاوشگر رادار دنده عقب ، پايه كالف سيم را جدا كنيد و مقاومت بين پايه 3 در شكل و بدنه را چك كنيد, مقاومت 

بايد كمتر از 1 اهم باشد
2) سوييچ  را روى حالت روشن بچرخانيد و دنده را در وضعيت عقب را بگذاريد , ولتاژ پايه در شكل 1و بدنه را چك كنيد ,ولتاژ بايد بين 

10 تا 14 ولت باشد. اگر نرمال است رادار دنده عقب  را عوض كنيد در غير اين صورت مرحله بعدى را اجرا كنيد
2. زنگ خطر كار نمى كند بررسى شود كه ايا آسيب ديده است يا نه

1) مدار را طبق شكل 115-4 بررسى كنيد
2)مراحل بازديد

3)بررسى كنيد كه ايا سيگنال خروجى وجود دارد يا خير. 
�كانكتور صفحه آمپر را قطع كنيد.

�پس از استارتر زدن موتور، دنده را درعقب قرار دهيد و سيگنال بلوكى خروجى درBCM  را چك كنيد (19-1) با نوسان سنج بررسى 
كنيد. اگر نرمال  است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، بررسى كنيد كه آيا  كنترل كننده و كاوشگرBCM آسيب نديده باشند

2) سيم  كشى و كانكتوررا بازديد نمائيد
� اتصال بدنه كانكتور كنترل كننده BMC  خودرو را جدا كنيد.

�كانكتور صفحه آمپر را جدا كنيد.
�مقاومت پوشش كنترل كننده BMC خودرو (19-1) و صفحه آمپرA10 را چك كنيد،

مقاومت بايد كمتر از 1Ω باشد.
اگر آن نرمال  است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، سيم كشى و اتصال  را تعمير و يا تعويض كنيد.

3) بررسى كنيد كه زنگ  هشدار صفحه آمپركار مى كند
�سوئيچ جرقه را روشن كنيد،يكى ازچهاردرب خودرو را باز كنيد،زنگ هشدار بايد به صدا در آيد. 

�اگرسيگنال سرعت به صفحه آمپر ارسال شود و سيمكشى سالم باشد ،صفحه آمپر را تعويض كنيد. 
اگر آن نرمال است ،مراحل عيب يابى را ادامه دهيد، اگر نه، صفحه آمپر را جايگزين كنيد.

3.  عمل نكردن سيستم در دنده عقب
(1) مدار را بررسى كنيد : شكل. 4-115

(2) مراحل را چك كنيد
1) رادار دنده عقب را چك كنيد

�سوئيچ جرقه را روشن كنيد،اهرم دنده را در دنده عقب قرار دهيد.
�ولتاژ بينBCM (1-8)و بدنه وسيله نقليه  را چك كنيد بايد بيش از 8 ولت باشد.

اگر نرمال است، كاوشگر رادار  دنده عقب و كنترل كننده BCM را چك كنيد، اگر نه، مرحله بعدى را ادامه دهيد.
2) فشنگى دنده عقب را چك كنيد. 

�اتصال سيم سوييچ دنده عقب (فشنگى) را جدا كنيد.
�دنده را در دنده عقب گذاشته ومقاومت بينBCM (1-8) و IG2 را اندازه گيرى كنيد، اگرمقاومت بيش از 100KΩ است هنگاميكه 

كه مقاومت بين سيم كشى سوئيچ دنده عقب و BCM كمتر از 1Ω، در نتيجه(فشنگى)سوئيچ دنده عقب خراب است وآن را تعويض 
كنيد.

اگر نرمال است، مرحله بعدى را ادامه دهيد و اگر نه، سوئيچ دنده عقب را تعويض كنيد.
3) چك كردن كانكتور و سيم كشى.

سيم رابط سوئيچ دنده عقب  به BCM را چك كنيد و بررسى كنيد آيا اتصال آن درست است يا خير. 
اگر آن طبيعى است، عيب يابى ديگر قطعات را ادامه دهيد، اگر نه، سيم كشى و اتصال را تعمير و يا جايگزين كنيد.

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




