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جانمایی الکتریکی

تنظیم کننده منبع تغذیه
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+مصرف کننده های قبل از 
مصرف

-کنترل دستی 
-موتورهای قفل کننده 

سوییچ چراغ های هشدار

+ مصرف کننده 
های سوییچ بسته

+ مصرف کننده 
های قبل از 

استارت

+ مصرف کننده 
های سوییچ بسته

+مصرف کننده های وسایل 
ولوازم

-مجموعه فن اتاق سرنشین
-رادیو

-سیستم تهویه مطبوع
-سیستم ترمز مولتی مدیا

بخاری دیزلی

تسمه رله خارجی

آلتراتور  استارتر 

باتری +بخش نگه 
دارنده

موتور اتاق سر نشین

صفحه برق

موتور -شناسایی کارت رنو
-فشار دادن پدال ترمز

-کالچ آزاد یا خالص
-فشار دادن دکمه استارت

مصرف کننده های منبع تغذیه 
زمانی

-روشنایی داخلی 
-کنترل قفل کودک

-سوییچ ترمز)سیگنال توقف(

+مصرف کننده های بعد از باز کردن 
سوییچ

-واحد کنترل الکترونیکی فرمان 
الکتریکی

-محرک های موتور
- جعبه دنده خودکار

-رله بخاری اضافی
-واحد کنترل الکترونیکی ایر بگ

+ مصرف کننده 
های سوییچ باز

شیشه باال بر برقی

شبکه مولتی پلکس خودرو
)کنترب رله +سوییچ باز(
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توزیع کننده در تغذیه کننده های الکتریکی از 5 جزء استفاده می کند:
- باطری + بخش نگه دارنده 

- صفحه برق
)BFRH( جعبه رله و فیوزاتاق سرنشین -

)UPC( کنترل یونیت سوئیچ و حفاظت خودرو -
)UCH( کنترل یونیت مرکزي داخل اتاق -

قبل از استارت زدن، منبع تغذیه از باطری + بخش نگه دارنده  می آید . که این منبع بین اجزاء زیر توزیع می شود :
- صفحه برق

- کنترل یونیت سوئیچ و حفاظت خودرو
- جعبه رله و فیوزاتاق سرنشین

)UCH( کنترل یونیت مرکزي داخل اتاق -
یک منبع زمانی )20 دقیقه ای( مستقیما با  UCH تغذیه می شود )بوسیله برق پایه ترانزیستوری ( .

زمانی که در سمت راننده باز باشد یا خودرو قفل نباشد، UCH برق را برای عملکرد های زیر فراهم می کند :
- روشنایی داخلی

- سوئیچ ترمز
- کنترل قفل ایمنی کودک

لوازم و وسایل منبع تغذیه همراه فیوز و جعبه رله اتاق سرنشین)BFRH(هستند . زمانی که با وارد کردن کارت 
RENAULT کلید شروع فشار داده شود، UCH رله را به کار می اندازد.

که منبع تغذیه را به بخش های زیر وصل می کند :
- فن اتاق سرنشین

- رادیو و صفحه نمایشگرش
- سیستم تهویه مطبوع

ABS واحد کنترل الکترونیکی -
- سوئیچ ترمز

- سیستم مولتی مدیا
BFRH  برای  تغذیه کردن برف پاک کن و بخاری دیزلی، منبع تغذیه لوازم و وسایل را به کنترل یونیت سوئیچ و 

حفاظت خودرو )UPC( می فرستد .
با فشار دادن دوباره کلید شروع، منبع تغذیه لوازم و وسایل قطع شده، و خودرو منبع تغذیه زمانی دارد .
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بعد از استارت زدن منبع تغذیه از UPC و UCH می آید.
زمانی که شرایط شروع به کار زیر فراهم شود  :
- کارت RENAULT در جای استارت باشد

- پدال ترمز فشار داده شود 
- خودرو در حالت خالص باشد

- کلید شروع فشار داده شود
یا

- پدال کالج فشار داده شود
- کلید شروع فشار داده شود

UCH رله قبل از استارت درگیر در UPC )بوسیله شبکه مالتی پلکس خودرو( را به کار می اندازد. UPC اجزاء 
معینی را تغذیه می کند :

- واحد کنترل الکترونیکی تقویت فرمان برقی الکتریکی
- محرک های موتور

- واحد کنترل الکترونیکی  جعبه دنده اتوماتیک
- رله بخاری اضافه

- واحد کنترل الکترونیکی ایربگ و ...
در همان زمان، UPC موتور استارتر را به کار می اندازد .
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شرح وقایع منابع تغذیه
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نکته

- زمانی که استارتر کار کند تغذیه وسایل و لوازم قطع می شود .
- در حالت کار کردن به صورت عادی ، استفاده از منبع تغذیه بعد از استارت 

زدن بدون کار کردن موتور استارتر غیر ممکن است .

موتور قفل
+قبل از استارت

+قبل از استارت زدن
=زمانی)20 دقیقه(

+قبل از استارت زدن
+زمانی

+لوازم و وسایل

+قبل از استارت زدن
+زمانی

+بعد از استارت زدن
+عملکرد موتور استارتر 
)لوازم و وسایل =خاموش(

خودرو قفل نباشد یا در راننده راننده 
باز باشد

20 دقیقه

کارت رنو داخل خودرو بوده + فشار دادن روی 
کلید شروع

موتور کار می کند
+قبل از استارت زدن

+زمانی
+لوازم و وسایل

+بعد از استارت زدن

فشار دادن روی کلید استارتر
+فشار دادن روی پدال ترمز

+خودرو در حالت خالص یا درگیر نبودن کالچ

فشار دادن روی کلید شروع

فشار دادن روی 
دکمه شروع



5

UCH
مراحل عیب یابی UCH به شرح زیر است :

- انتخاب مصرف کننده )سیستم تهویه مطبوع(
- بخاری )سیستم تهویه مطبوع(

- جریان سرما )سیستم تهویه مطبوع(
- قدرت روشنایی )روشنایی(

- قدرت برف پاک کن )برف پاک کن ها(
- روشن شدن )خودرو بدون کلید (

- نگهداری )خودرو بدون کلید(
- دسترسی )خودرو بدون کلید(

- تایر ها )نشانگر فشار تایر (

زمانی که موتور متوقف باشد )فشار دادن روی کلید شروع (، خودرو یک بار دیگر با منبع تغذیه زمانی تغذیه می 
شود.

نکته

شناسایی اتصال دهنده مستقیما روی UCH مشخص شده اند . 
)PP1,PP2,PP3,PE1,PE2,PE3(

مهم
برای انجام دادن مراحل عیب یابی ،تکنسین می تواند منبع تغذیه بعد از استارت زدن را بدون روشن کردن خودرو 

بدست آورد .
برای انجام این کار باید :

- کارت را داخل کارت خوان وارد کند.
- دکمه شروع را بیشتر از 5 ثانیه فشار دهد.

زمان جابجایی UCH  الزم است که تنظیمات معینی انجام شوند که این تنظیمات به تجهیزات خودرو بستگی 
دارند.

برای کمک به تکنسین ابزار عیب یابی دستورهای مختلفی را پیشنهاد می دهد :
UCH دستور برنامه دادن -

- دستور وظیفه کارت رنو
- دستور نشان دادن شماره شیر

- دستور برنامه دادن شیر

X84p1ARELE-D0502MB0008
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)UPC( کنترل یونیت سوئیچ و حفاظت خودرو
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کنترل یونیت سوئیچ و حفاظت خودرو به شبکه 
مالتی پلکس خودرو وصل شده است که عالوه بر 

مدیریت  برخی تغذیه گرهای مشخص برخی سنسور 
ها نیز به آن وصل شده اند )سوئیچ فشار روغن ، 

حسگر مقدار روغن ، ... (

-کنترل غربیلک فرمان 
-سوییچ چراغ های هشدار خطا 

-حسگر های دستگیره در 
-کارتخوان آنتن هندز فری

-دماسنج خارجی
-حسگر های پدال کالچ

-صفحه کنترل دستی سیستم تهویه 
مزبوع

-حسگر سرعت برف پاک کن اتوماتیک 

سوییچ فشار روغن
حسگر میزان روغن

-دینام)سیگنال جریان(
-حسگر حالت خالص جعبه دنده 

معمولی
-سوییچ  دنده عقب جعبه دنده معمولی

-سوییچ مولتی پلکس جعبه دنده 
اتوماتیک

-درجه سوخت

-تغذیه کردن مثبت )قبل از استارت زدن 
، زمانی ،بعد از استارت زدن (

-کنترل رله لوازم وسایل
-روشنایی داخل

-برف پاک کن شیشه عقب
-موتور های قفل کننده)درها ،دریچه 

پرکن سوخت
- نمایشگر های چراغ های مه شکن عقب

-آالرم
- رله های 1و2 واشر چراغ جلو

PTC 2رله های بخاری 1و-

-تغذیه کردن مثبت )قبل از استارت 
زدن ، وسایل  وبعد از استارت زدن (

-کویل استارت زدن
-محرکهای تزریق و تغذیه برای سوخت

-کنترل موتور استارتر
-رله بخاری سوخت دیزلی

- فن خنک کننده موتور
-کالچ کمپرسور تهویه مطبوع

- فن خنک کننده موتور
-بخاری شیشه عقب

-موتور برف پاک کن شیشه جلو
-چراغ های مه شکن جلو

-چراغ های جانبی 
-چراغ های نور پایین جلو

-نور افکن اصلی چراغ های جلو
-چراغ های دنده عقب

-درجه سطح روغن

فرمان الکتریکیکابل عیب یاب

پنل ابزار

شبکه مولتی پلکس خودرو

قفل فرمان

موتور اتاق سرنشین

تزریق
جعبه دنده 

اتوماتیک

کنترل تهویه 
مطبوع

ABS
یا ECU سرعت 

چرخ
ایر بگ
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یک محرک بست به نوع کارکردی که در زیر آمده کنترل می شود :
UPC مستقیما بوسیله -

مثال : سنسور میزان روغن بوسیله کابل یک پیغام بهUPC  می فرستد که در برگشت اطالعات را بدون گذر از 
شبکه مالتی پلکس خودرو به پنل ابزار می فرستد .

- بوسیله شبکه مالتی پلکس خودرو
مثال : واحد متنرل الکتریکی موتور دستور کنترل پمپ سوخت را )بوسیله شبکه مالتی پلکس خودرو ( می دهد، 

سپس UPC مستقیما پمپ سوخت را کنترل می کند .
 UPC رله هایی که در زیر آمده را ترکیب می کند :

- چراغ های جانبی
- چراغ های نور پایین

- نور افکن اصلی چراغ های جلو
)X2( برف پاک کن شیشه جلو -

)X2( تزریق -
)X2( فن خنک کننده -

- کمپرسور سیستم تهویه مطبوع
- موتور استارتر

- بعد از استارت زدن
- یخ زدایی

زمان جابجاییUPC  الزم است که تنظیمات مشخصی بوسیله ابزار عیب یابی انجام شود :
- مدل دینام

روش کار عیب یابی UCH دارای فهرست به شرح زیر است :
- استارت کردن

- بخاری
- حسگر ها

- برق برف پاک کن

نکته

شناسایی اتصال دهنده مستقیما روی UCH مشخص شده اند . 
)P1,PPA,PEH,PEM,PPM2,PPH1,PPH2(
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مدار  شارژینگ
دینام های RENAULT Megane II دو سیگنال ارسال می کند :

- سیگنال برق در دسترس
- فرمان شارژ چراغ خطر

دینام سیگنال برق در دسترس را به UPC می فرستد و UPC این اطالعات را )بوسیله شبکه مالتی پلکس(  به 
بخش های زیر می فرستد :

- به UCH برای مدیریت CTP ها
- به واحد کنترل الکترونیکی موتور برای مدیریت سرعت بی باری

این ارتباط DF terminal  )حوزه دیجیتال ( نامیده می شود.

X
84

p1
A

R
E

LE
-P

07
02

M
B

00
04

X
84

p1
A

R
E

LE
-P

07
02

M
B

00
05

ظرفیت دینام %70ظرفیت دینام 20%

دینام یک جریان ضربه ای مدوله شده )OCR( به UPC می فرستد. دینام ترمینال اتصال به زمین را  در ولتاژ 12 
ولت APC که بوسیلهUPC  تغذیه شده تنظیم می کند. زمان اتصال به زمین با برق در دسترس دینام متناسب 
 BOSCH برای دینام )Hz(و فرکانس 150 هرتز VALEO برای دینام )Hz(است.  فرکانس سیگنال 90 هرتز

می باشد.
ابزار عیب یاب )برای عیب یابی UPC( اجازه می دهد برق در دسترس دینام )%( در زمان خواسته شده ثابت شود.

در زمان تعویضUPC ، الزم است که مدل دینام تنظیم شود، که بیشترین قدرت هر دینام بسته به هر موتور 
متفاوت است.

برای روشن کردن شارژ چراغ خطر روی داشبورد، دینام ترمینال اتصال به زمین را در ولتاژ 12 ولتی APC تغذیه 
شده بوسیله UPC تنظیم می کند. سپس به داشبورد برای سوئیچ روی شارژ چراغ خطر )بوسیله شبکه مالتی 

پلکس خودرو( دستور می دهد .
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فهرست لغات
ACAir conditioningسیستم تهویه مطبوع

BFRH Passenger compartment relayجعبه فیوز و رله اتاق سرنشین خودرو
and fuse box

حوزه کنترل شبکه )قرار داد ارتباطی چند 
CANمنظوره(

Control area network 
)multiplex communication 
protocol(

DAEV Electric variable power assistedفرمان کمکی برقی متغیر الکتریکی
steering

حوزه دیجیتالی)"قدرت  در دسترس"پیام 
 ”DF TerminalDigital field )“available powerاز مولد جریان(

signal from an alternator(
EOBDEuropean on board diagnosisسیستم خود عیب یاب اروپایی

ESPElectronic stability programبرنامه پایدار الکترونیکی

 L    و K خطایابی بوسیله خطوطISO Diagnostic Fault finding via the K and L
lines

ضریب دمای واقعی )مقاومت گرمایی 
 PTCPositive temperature coefficientالکتریکی(

)electric heating resistor (
سیگنال نسبت تناوبی دهانه )زمان متوالی 

 RCOOpening cyclic ratio signalجمع آوری کردن (
)mass sequential time(

SSPPTyre pressure monitorصفحه نمایش فشار تایر

UCHUCHکنترل یونیت مرکزي داخل اتاق

UPCProtecting and switching unitکنترل یونیت سوئیچ و حفاظت خودرو

گذرگاه سریال جهانی )ارتباط واحد کنترل 
 USBUniversal serial bus )standardالکترونیکیی استاندارد (

computer connection(
VSCKeyless vehicleخودرو بدون کلید

 VVTVariable valve timing )variableتنظیم سوپاپ متغیر
distribution(




