
هفته:
مدرس:

مركز آموزش:
نتيجه آزمون در پايان دوره:

نام كارآموز:
گروه:

شبكه آموزش:
نتيجه آزمون در شروع دوره:

1. يك موتور برف پاك كن معمولي كدام مورد را دريافت مي كند؟

موردنظرولتاژهاي تغذيه مختلف برحسب سرعت موردنظرولتاژهاي تغذيه مختلف برحسب سرعت موردنظر برف پاك كن . الف : 

ب :يك برق تغذيه و يك سيگنال سريال.

ج : شبكه مولتي پلكس.

2. يك موتور برف پاك كن الكترونيكي كدام مورد را دريافت مي كند؟

موردنظرولتاژهاي مختلف تغذيه برحسب سرعت موردنظرولتاژهاي مختلف تغذيه برحسب سرعت موردنظر برف پاك كن. الف : 

ب :  دو برق تغذيه و يك سيگنال سريال.

ج : شبكه مولتي پلكس.

پايان دوره ابتداي دوره
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3. تنظيم كننده اتوماتيك سرعت برف پاك كن ها و سنسور نور محيط اطالعات 
خود را چگونه منتقل مي كنند؟

الف : سيم مستقيم متصل به موتور برف پاك كن.

ج : شبكه مولتي پلكس.

د : يك خط اطالعات سريال.

4. شيشه شور چراغ هاي جلو چه زمان فعال مي شوند؟

همزمان با برف پاك كن جلو  همزمان با برف پاك كن جلو  همزمان با برف پاك كن جلو الف : 

همزمان با روشن شدن نور پايين :  همزمان با روشن شدن نور پايين :  همزمان با روشن شدن نور پايين. ب

مستقل از برف پاك كن جلو : مستقل از برف پاك كن جلو : مستقل از برف پاك كن جلو. ج

5. سيستم تنظيم ارتفاع نور چراغ هاي هالوژن به كدام صورت است؟

الف : در حالت ثابت بصورت اتوماتيك است.

بصورت دستي است. : بصورت دستي است. : بصورت دستي است. ب

ج : وجود ندارد.

6. يك المپ تخليه اي داراي كدام مورد است؟

الف : يك فيالمان.

ب : يك محفظه محتوي گاز زنون.

ج : يك محفظه محتوي گاز زنون و ذرات فلزي.

تجهيزات الكترونيكي ٢
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7. مصرف برق يك المپ تخليه اي به چه صورت است؟

كمتر از المپ هالوژن است : كمتر از المپ هالوژن است : كمتر از المپ هالوژن است. الف

برابر با  : برابر با  : برابر با المپ هالوژن است. ب

بيشتر از  : بيشتر از  : بيشتر از المپ هالوژن است. ج

8. تنظيم ارتفاع نور المپ هاي زنون به چه صورت است؟

الف : اتوماتيك.

ب : دستي.

ج : وجود ندارد.

9. چراغ زنون دوبل داراي چه سيستمي است؟

دو المپ زنون مجزا براي نور پايين و نورباال. الف : 

ب : يك المپ هالوژن براي نور پايين.

نور پايين و نور باال.يك المپ تخليه اي جهت ايجاد نور پايين و نور باال.يك المپ تخليه اي جهت ايجاد نور پايين و نور باال. ج : 

10. كدام گزينه منحصراً درباره سيستم المپ تخليه اي رنو Megane ll صادق است؟

الف : داراي المپ زنون دوبل است.

هر چراغ داراي يك مدار  : هر چراغ داراي يك مدار  : هر چراغ داراي يك مدار الكترونيكي (كامپيوتر) است. ب

كامپيوترها و سنسور هاي تنظيم ارتفاع در : كامپيوترها و سنسور هاي تنظيم ارتفاع در : كامپيوترها و سنسور هاي تنظيم ارتفاع در شبكه مولتي پلكس مي باشند. ج
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11. نور پايين (يا دو مسافتي) داراي كدام قطعه است؟

الف : داراي موتورهاي تصحيح نور المپ تخليه اي است.

ب : داراي يك موتور اضافي است.

داراي يك المپ اضافي است. ج :

12. در حالت موتور روشن، در كدام حالت چراغ جانبي اضافي روشن مي شود؟

نور پايين روشن و افزايش سرعت از يك حد مشخص : نور پايين روشن و افزايش سرعت از يك حد مشخص : نور پايين روشن و افزايش سرعت از يك حد مشخص. الف

به محض روشن شدن نور پايين : به محض روشن شدن نور پايين : به محض روشن شدن نور پايين. ب

باال و برحسب سرعت حركت خودرو به سمت جلو و زاويه پايين و  نور  : هنگام روشن بودن  ج 

       چرخش فرمان.

13. چراغ هاي جانبي اضافي داراي كدام مورد هستند؟

الف : يك چراغ اضافي داخل هر كاسه چراغ.

موتور الكتريكي اضافي. : موتور الكتريكي اضافي. : موتور الكتريكي اضافي. ب

ج : سنسور اضافي.

14. كنترل يونيت چراغ جانبي اضافي اطالعات خود را چگونه دريافت مي كند؟

توسط يك خط با اطالعات سريال. الف :

توسط شبكه مولتي پلكس. : توسط شبكه مولتي پلكس. : توسط شبكه مولتي پلكس. ب

توسط سيم معمولي. : توسط سيم معمولي. : توسط سيم معمولي. ج
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15. چند موقعيت صندلي راننده مي تواند در حافظه خودرو ذخيره شود؟

الف : 1

ب : 2

به تعداد كارت هاي مجاز خودرو. : به تعداد كارت هاي مجاز خودرو. : به تعداد كارت هاي مجاز خودرو. ج

16. موقعيت صندلي راننده چه زمان بازخواني مي شود؟

با باز شدن قفل درب ها. : با باز شدن قفل درب ها. : با باز شدن قفل درب ها. الف

با باز شدن درب راننده پس از با : با باز شدن درب راننده پس از با : با باز شدن درب راننده پس از باز شدن قفل درب ها. ب

با روشن شدن موتور خودرو. : با روشن شدن موتور خودرو. : با روشن شدن موتور خودرو. ج

17. موقعيت كدام موارد قابل ثبت در حافظه است؟

صندلي راننده و آينه هاي جانبي. : صندلي راننده و آينه هاي جانبي. : صندلي راننده و آينه هاي جانبي. الف

صندلي راننده و مسافر جلو و آينه هاي جانبي. : صندلي راننده و مسافر جلو و آينه هاي جانبي. : صندلي راننده و مسافر جلو و آينه هاي جانبي. ب

و آينه هاي جانبي و غربيلك فرمان. مسافر جلوصندلي راننده و مسافر جلوصندلي راننده و مسافر جلو صندلي راننده و  : صندلي راننده و  :  ج

18. مدول هاي مديريت درب چگونه با آينه هاي جانبي در ارتباط هستند؟

الف :  شبكه مولتي پلكس خودرو.

ب :  شبكه مولتي پلكس اختصاصي.

ج :  سيم معمولي.
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19. ارتباط كنترل يونيت اخطار صوتي و UCH چگونه است؟

الف :  شبكه مولتي پلكس خودرو.

ب :  شبكه مولتي پلكس اختصاصي.

ج :  سيم معمولي.

20. كدام مورد قابل تنظيم است؟

داي گوينده مرد يا زن.صداي گوينده مرد يا زن.صداي گوينده مرد يا زن. ص : ص :  الف

بلندي صدا . : بلندي صدا . : بلندي صدا . ب

ج : زبان.

21. سيستم هشدار دهنده كمك پارك در چه صورت فعال مي شود؟

الف : در دنده عقب.

بطور  : بطور  : بطور دائم ب

فقط با روشن شدن موتور : فقط با روشن شدن موتور : فقط با روشن شدن موتور ج

22. راننده چگونه متوجه نزديك شدن به مانع مي گردد؟

كاهش فاصله زماني بوق ها. الف :

تغيير صداي بوق ها. : تغيير صداي بوق ها. : تغيير صداي بوق ها. ب

صداي شدن صداي شدن صداي بوق ها. قوي : قوي : قوي ج
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23. نحوه اتصال سنسورهاي كمك پارك با كنترل يونيت چگونه است؟

الف :  شبكه مولتي پلكس خودرو.

ب :  شبكه مولتي پلكس اختصاصي.

ج :  سيم معمولي.

24. هر سنسور چه چيزي را ارسال مي كند؟

الف : يك صدا در صورت وجود مانع.

ت. نال براي كنترل يونيت. نال براي كنترل يونيت.  نال براي كنترل يونييك سيگنال براي كنترل يونييك سيگ ب : 

وسوسويچ اصلي. ج : ارسال دائم امواج ماوراء صوت به محض باز شدن 

25. سقف متحرك چگونه عمل مي كند؟

برقي. : برقي. : برقي. الف

هيدروليكي. : هيدروليكي. : هيدروليكي. ب

دروليك.الكتروهيدروليك.الكتروهيدروليك. ج : 

26. عمليات سقف متحرك برقي در چند مرحله انجام مي شود؟

الف : 1

ب : 2

ج : 3
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27. يك يونيت هيدروليك چند سوپاپ برقي دارد؟

الف : 1

ب : 2

ج : 3

28. مورد استفاده حالت اضطراري نيمه اتوماتيك چيست؟

عملكرد سقف متحرك برقي در صورت خرابي باتري : عملكرد سقف متحرك برقي در صورت خرابي باتري : عملكرد سقف متحرك برقي در صورت خرابي باتري الف

بسته شدن  : بسته شدن  : بسته شدن سقف در صورت خرابي سنسور  ب

ر سقف در صورت خر سقف در صورت خرابي سنسور باز و بسته  : باز و بسته  : باز و بسته شدن ج

29. سيستم لوله ايمني پشت سري متحرك چگونه عمل مي كند؟

الف : انفجاري

مكانيكي : مكانيكي : مكانيكي ب

برقي : برقي : برقي ج

30. كدام قطعه عملكرد لوله ايمني پشت سري متحرك را كنترل مي كند؟

متحركپشت سري متحركپشت سري متحرك لوله ايمني كنترل يونيت لوله ايمني كنترل يونيت لوله ايمني  الف :

برقيمتحرك برقيمتحرك برقي متحرك كنترل يونيت سقف  متحرك كنترل يونيت سقف   كنترل يونيت سقف   : كنترل يونيت سقف   :  ب

كنترل يونيت ايربگ : كنترل يونيت ايربگ : كنترل يونيت ايربگ ج
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برف پاك كن دستي برف پاك كن اتوماتيك

برف پاك كندسته برف پاك كندسته برف پاك كن داراي چهار وضعيت مي باشد:
- خاموش (0)

- حركت متناوب (1)
در اين حالت بين دو رفت و برگشت تيغه برف پاك كن يك 
فاصله زماني وجود دارد كه در بعضي مدلها اين فاصله زماني 
بوسيله مكانيزم خاصي روي دسته برف پاك كن قابل تنظيم 

است.
- دور كند دائم (2)
- دور تند دائم (3)

با  البته  مي باشد  وضعيت  چهار  داراي  برف پاك كن  دسته 
تفاوت در عملكرد يكي از آنها:

- خاموش (0)
- اتوماتيك (1)

شيشه،  روي  بر  آب  وجود  تشخيص  با  حالت  اين  در 
برف پاك كن با سرعت مناسب فعال مي شود. سرعت حركت 
برف پاك كن برف پاك كن توسط مكانيزم خاص در دسته برف پاك كن برف پاك كن توسط مكانيزم خاص در دسته برف پاك كن  برف پاك كن توسط مكانيزم خاص در دسته تيغه برف پاك كن توسط مكانيزم خاص در دسته تيغه 

و بر حسب حساسيت سنسور باران قابل تنظيم است.
- دور كند دائم
- دور تند دائم

برف پاكن

دو نوع برف پاك كن موجود مي باشد:
     - نوع دستي

اتوماتيك كه مجهز به سنسور تنظيم سرعت نوع   -     
       برف پاك كن مي باشد

نحوه كنترل
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برف پاك كن  هاي جلو و عقب و همچنين شيشه شور برف پاك كن كه سمت راست فرمان قرار دارد، مي تواند برف پاك كن  هاي جلو و عقب و همچنين شيشه شور برف پاك كن كه سمت راست فرمان قرار دارد، مي تواند برف پاك كن  هاي جلو و عقب و همچنين شيشه شور  برف پاك كن كه سمت راست فرمان قرار دارد، مي تواند راننده توسط دسته برف پاك كن كه سمت راست فرمان قرار دارد، مي تواند راننده توسط دسته 
را كنترل كند.

مكانيزم تنظيم كننده سرعت برف پاك كن بر اساس شدت بارش باران، در تمام مدل هاي مجهز به برف پاك كن اتوماتيك 
موجود نمي باشد.

توجه

 كنترل مستقيم 
برف پاك كن كنترل مي شوند.برف پاك كن جلو و عقب، مستقيماً توسط دسته برف پاك كن كنترل مي شوند.برف پاك كن جلو و عقب، مستقيماً توسط دسته برف پاك كن كنترل مي شوند. برف پاك كن جلو و عقب، مستقيماً توسط دسته در اين مدل موتور هاي الكتريكي برف پاك كن جلو و عقب، مستقيماً توسط دسته در اين مدل موتور هاي الكتريكي 

برف پاك كن        1. دسته برف پاك كن        1. دسته برف پاك كن
برف پاك كن        2. كنترل يونيت تنظيم سرعت برف پاك كن        2. كنترل يونيت تنظيم سرعت برف پاك كن

برف پاك كن        3. موتور برف پاك كن        3. موتور برف پاك كن
 اتصاالت سيمي

برف پاك كن توسط كنترل يونيت تنظيم سرعت تغيير مي كند.در حالت حركت متناوب، سرعت حركت تيغه  هاي برف پاك كن توسط كنترل يونيت تنظيم سرعت تغيير مي كند.در حالت حركت متناوب، سرعت حركت تيغه  هاي برف پاك كن توسط كنترل يونيت تنظيم سرعت تغيير مي كند.

در بعضي از خودروها، مديريت عملكرد برف پاك كن توسط UCH انجام مي شود.

توجه

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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برف پاك كن1. دسته برف پاك كن1. دسته برف پاك كن
UCH .2
  UPC.3
4. موتور

 اتصاالت سيمي
شبكه مولتي پلكس

برف پاك كن1.دسته برف پاك كن1.دسته برف پاك كن
UCH .2

برف پاك كن3. موتور برف پاك كن3. موتور برف پاك كن
 اتصاالت سيمي

 كنترل هاي غير مستقيم
(UCH مثًال) خودرو هاي مجهز به كنترل يونيت

برف پاك كن  موتور برف پاك كن  موتور برف پاك كن  UCH .ارسال مي گردد UCH برف پاك كن براي در اين مدل ها، دستورات الزم بصورت سيگنال توسط دسته برف پاك كن براي در اين مدل ها، دستورات الزم بصورت سيگنال توسط دسته برف پاك كن براي
(جلو يا عقب) را مستقيماً كنترل مي كند.

:(UPC و UCH مثًال) خودرو هاي مجهز به چند كنترل يونيت

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2

 



6

پلكس  مولتي  شبكه  توسط   UCH مي گردد.  ارسال   UCH براي  برف پاك كن  دسته  توسط  الزم  دستورات  مدلها،  اين  در 
دستورات الزم را براي كنترل يونيت ديگر ارسال مي كند تا آن كنترل يونيت، باعث عمل كردن موتور برف پاك كن شود.

تست هاي ممكن:
ه    - بررسي ولتاژ تغذيه    - بررسي ولتاژ تغذيه

    - بررسي عدم قطعي مدار
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

قابليت  هاي اضافي:
سيستم برف پاك كن هوشمند:

برف پاك كن از تند دائم به كند در بعضي از خودروها، در صورت توقف خودرو (مثًال پشت چراغ قرمز)، به طور خودكار سرعت برف پاك كن از تند دائم به كند در بعضي از خودروها، در صورت توقف خودرو (مثًال پشت چراغ قرمز)، به طور خودكار سرعت برف پاك كن از تند دائم به كند 
دائم يا از كند دائم به حركت متناوب تغيير مي يابد. اين عمل توسط UCH و بر اساس سيگنال سرعت انتخاب مي شود.

برف پاك كن عقب فعال مي شود.برف پاك كن جلو فعال باشد و خودرو با دنده عقب حركت نمايد، بطور خودكار برف پاك كن عقب فعال مي شود.برف پاك كن جلو فعال باشد و خودرو با دنده عقب حركت نمايد، بطور خودكار برف پاك كن عقب فعال مي شود. برف پاك كن جلو فعال باشد و خودرو با دنده عقب حركت نمايد، بطور خودكار در صورتيكه برف پاك كن جلو فعال باشد و خودرو با دنده عقب حركت نمايد، بطور خودكار در صورتيكه 
در صورت نياز به عملكرد شيشه شور در زمانيكه برف پاك كن فعال نيست، سيستم ابتدا شيشه شور را فعال مي كند و سپس 

موتور برف پاك كن فعال مي گردد.

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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موتور برف پاك كن

موتور  برف پاك كن معمولي
اين يك موتور  جريان مستقيم با سه ذغال مي باشد. ذغال سوم براي حركت دور تند مي باشد.

Modus پاك كن معمولي رنو مدل موتور برف پاك كن معمولي رنو مدل موتور برف پاك كن معمولي رنو مدل

برف پاك كن در اين موتورها وجود دارد. يك سويچ تشخيص وضعيت تيغه  هاي 
برف پاك كن قبل از برگشت تيغه ها به حالت عادي (خوابيده) خاموش شود، توسط اين سويچ، برق  در صورتيكه دسته 

برف پاك كن در وضعيت خوابيده (عادي) قرار گيرند. تغذيه موتور آنقدر تامين مي گردد تا تيغه  هاي 

برف پاك كن         1 . دسته 
        2. كنترل يونيت تنظيم سرعت

برف پاك كن         3. موتور 
 اتصاالت سيمي

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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انجام  يونيت  كنترل  توسط  فوق  حالت  در  موتور  برق  تامين  مستقيم،  غير  كنترل  سيستم  هاي  در  كه  است  ذكر  به  الزم 
مي شود.

تست هاي ممكن:
ه بررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذيه  بررسي ولتاژ تغذي    - بررسي ولتاژ تغذي    - 

    - بررسي عدم قطعي مدار
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

برف پاك كن        1. دسته 
UCH .2       
UPC .3       

برف پاك كن        4. موتور 
   برق تغذيه

  كنترل
برف پاك كن خوابيده (توسط سيم)   سيگنال وضعيت 

شبكه مولتي پلكس (كنترل و سيگنال وضعيت برف پاك كن)

برف پاك كن

UPC مجهز به

UPC بدون 

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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موتور هاي داراي مدار الكترونيكي

(Reversible Pendulium)داراي موتور هاي الكتريكي مخصوص Espace IV و IV و IV Vel satis مثًال رنو مدل satis مثًال رنو مدل satis S خودرو هاي سريS خودرو هاي سريS
مجهز به مدول الكترونيكي داخلي هستند.

يك برق مثبت دائم (باتري) و يك برق مثبت بعد از سويچ براي موتور ارسال مي گردد.
بر خالف موتور هاي معمولي، اين موتور توسط سيگنال هاي تركيبي ويژه كنترل مي گردد. ارتباط بين كامپيوتر و موتور به نام 

خط سريال مي باشد. وظايف عمده سيگنال مذكور عبارتند از ارسال اطالعات زير:
برف پاك كن     - سرعت تيغه  هاي برف پاك كن     - سرعت تيغه  هاي برف پاك كن
برف پاك كن      - موقعيت دسته برف پاك كن      - موقعيت دسته برف پاك كن 

برف پاك كن مثًال از حالت خوابيده، گير كردن تيغه ها و ....     - موقعيت موتور برف پاك كن مثًال از حالت خوابيده، گير كردن تيغه ها و ....     - موقعيت موتور برف پاك كن مثًال از حالت خوابيده، گير كردن تيغه ها و ....
عيب يابي اين سيگنال با روش هاي معمولي امكان پذير نمي باشد.

تست هاي ممكن:
ررسي عدم قطعي مدار    - بررسي عدم قطعي مدار    - بررسي عدم قطعي مدار

    - استفاده از دستگاه عيب ياب

دسته برف پاك كندسته برف پاك كن

برق مثبت
 بعد از 
سويچ

موتور برف پاك كنموتور برف پاك كن

برق مثبت دائم (باتري)

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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سنسور الكترونيكي تنظيم سرعت برف پاك كن اتوماتيك:

نحوه عملكرد:

و  شيشه  روي  بر  آب  وجود  تشخيص  سنسور  اين  وظيفه 
فعال كردن موتور برف پاك كن با سرعت متناسب با مقدار 
آب مي باشد. داخل سنسور باران و سنسور نور قطعات زير 

موجود مي باشند:
     - ديود هاي نوري فرستنده و گيرنده

     - مدار الكترونيكي
كاركرد اين سنسور به نحوه انعكاس نور مربوط مي باشد.

سنسور، يك نور مادون قرمز ايجاد مي كند كه در شيشه منعكس مي گردد. اگر روي شيشه آب نباشد تمام اين نور در گيرنده 
جذب مي شود.

زمانيكه آب روي شيشه باشد، خطوط نور در تمام جهات منعكس مي گردند. در اين حالت گيرنده تمام نور را جذب 
نمي كند.

سنسور در نتيجه وجود آب و مقدار آن، سرعت مناسب برف پاك كن را درخواست مي كند.

سنسور باران داراي برق مثبت بعد از سويچ و اتصال بدنه مي باشد. در صورت استفاده از موتور برف پاك كن معمولي، سنسور 
خط  از طريق خط سريال متصل است و در صورت استفاده از موتور برف پاك كن الكترونيكي، خط سريال سنسور به خط  از طريق خط سريال متصل است و در صورت استفاده از موتور برف پاك كن الكترونيكي، خط سريال سنسور به خط  UCH به

سريال بين UCH و موتور برف پاك كن متصل مي شود. 

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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سيگنال خط سريال (0 تا 12 ولت):

تعميرات

سنسور داراي سيستم عيب ياب داخلي مي باشد كه در صورت بروز ايراد، بطور خودكار پيغام خرابي خود را براي UCH ارسال 
مي كند. همچنين ارتباط سنسور با دستگاه عيب ياب به واسطه UCH انجام مي گردد.

Laguna مدل 2001، خط سريال مربوطه را ندارند. همچنين سنسور باران داراي سنسور  ll خودرو هاي سري اول رنو 
تشخيص نور محيط نمي باشد. اما اصول عملكرد سنسور باران يكسان مي باشد.

توجه

تست هاي ممكن:
ه بررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذيه  -    

    - بررسي عدم قطعي مدار
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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شيشه شور شيشه  هاي جلو و عقب خودرو و چراغ هاي جلو

شيشه شور

در اكثر خودروها از يك پمپ براي شيشه شور شيشه  هاي جلو و عقب استفاده مي شود كه پمپ دو جهته مي باشد. برحسب 
درخواست با تعويض پايه  هاي مثبت و منفي موتور شيشه شور، آب به سمت شيشه جلو يا عقب ارسال مي گردد.

در اين خودروها، نمي توان بطور همزمان شيشه شور شيشه  هاي جلو و عقب را فعال نمود.

توجه

پمپ شيشه شور، به يكي از روش هاي زير كنترل مي شود:
برف پاك كن    - مستقيما توسط دسته برف پاك كن    - مستقيما توسط دسته برف پاك كن

    - توسط يك رله
UCH توسط يك كنترل يونيت مثال -    

شيشه شور چراغ  هاي جلو

شيشه شور چراغ هاي جلو، با روشن شدن چراغ هاي نور پايين و با فعال شدن برف پاك كن، بطور اتوماتيك فعال مي شود. در 
UCH ,Espace شيشه شور چراغ هاي جلو را توسط يك رله نصب شده داخل  IV و Vel satis مثًال رنو M2S مدل هاي

UCH يا جعبه فيوز، فعال مي كند. 
در اين مدلها، هر دو چراغ بطور همزمان شسته مي شوند.

Megane بدليل ضعيفتر بودن پمپ شيشه شور چراغ هاي جلو، چراغ هاي چپ و  II ,Modus در مدل هاي ساده تر مثًال رنو
راست بطور غيرهمزمان و پشت سر هم شسته مي شوند.

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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1. موتور پمپ شيشه شور چراغ  هاي جلو
موتور شيشه شور چراغ  هاي جلو2.رله موتور شيشه شور چراغ  هاي جلو2.رله موتور شيشه شور چراغ  هاي جلو

UCH .3

پمپ  شيشه شور چراغ  هاي جلو براي هر دو چراغ مشترك مي باشد. آن يك پمپ دو جهته و با دو خروجي است. بنابراين آب 
به نوبت براي چراغ هاي سمت چپ و راست ارسال مي گردد. جهت انجام اين كار UCH دو رله را يكي بعد از ديگري فعال 

مي كند بوسيله معكوس كردن قطبيت پمپ.

تست هاي ممكن:
هبررسي ولتاژ تغذيهبررسي ولتاژ تغذيه -   

    - بررسي عدم قطعي مدار
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

برق مثبت بعد از سويچ  برق مثبت بعد از سويچ

برف پاك كن

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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در حال حاضر دو نوع سيستم روشنايي مورد استفاده مي باشد:
    - سيستم  هايي كه در آنها از المپ هالوژن معمولي استفاده مي گردد. در اين سيستم ها تنظيم ارتفاع نور بطور دستي انجام 

مي شود. 
استفاده  ديناميكي  تنظيم  از روش  اين سيستم ها  در  استفاده مي گردد.  تخليه اي  از المپ  آنها  در      - سيستم  هايي كه 

مي شود.

كنترل ها
در اكثر خودروها، از دسته راهنماي موجود در سمت چپ 
فرمان براي كنترل چراغ هاي كوچك- نور پايين- نور باال 
و مه شكن ها استفاده مي گردد. مانند سيستم برف پاك كن،  
انجام  كامپيوتر  توسط  يا  و  مستقيم  بصورت  يا  كنترل 

مي گيرد.

تست هاي ممكن:
هبررسي ولتاژ تغذيهبررسي ولتاژ تغذيه -   

    - بررسي عدم قطعي مدار 
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

چراغها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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انواع المپ ها

 المپ هاي هالوژن

المپ هاي هالوژن داراي يك فيالمان (1) نصب شده داخل 
مي باشند.   شده  پر   (3) هالوژن  گاز  توسط  كه   (2) حباب 
تغذيه 12ولت مورد استفاده توسط اتصاالت (4) وارد المپ 

مي شود.

تست هاي ممكن:
    - بررسي عدم قطعي مدار

نحوه عمل نور باالي چراغ ها
چراغ ها:انواع كاسه چراغ ها:انواع كاسه چراغ ها:

دو نوع وجود دارد:
- كاسه چراغ تك: (بعنوان مثال رنو مدل Twingo) در اين نوع از يك المپ كه داراي دو فيالمان مجزا براي نور پايين و نور 

باال مي باشد استفاده ميگردد. هنگام روشن بودن نور پايين، فيالمان نور باال خاموش مي باشد و بالعكس. 
(بعنوان مثال، رنو مدل كاسه چراغ دوبل: (بعنوان مثال، رنو مدل كاسه چراغ دوبل: (بعنوان مثال، رنو مدل Modus) در اين نوع از دو المپ مجزا براي نور پايين و نور باال استفاده مي شود.  كاسه چراغ دوبل: - كاسه چراغ دوبل: - 
در حالت نور پايين، فقط المپ مربوط به نور پايين روشن مي شود و در حالت نور باال، هر دو المپ نور پايين و نور باال با هم 

روشن مي شوند.

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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 المپ هاي زنون (تخليه اي)

اين المپ ها در مقايسه داراي روشنايي بيشتري نسبت به المپ هاي هالوژن هستند. بعنوان مثال يك المپ زنون هم اندازه با 
يك المپ هالوژن 60 وات، داراي روشنايي دو برابر آن مي باشد.

اين المپ ها داراي خاصيت توزيع بهتر نور به ويژه در لبه ناحيه روشن مي باشد. اين خاصيت براي رانندگي در مسيرهاي پر 
پيچ و خم و شرايط مشكل بسيار مناسب مي باشد.

نور اين المپ ها نيز به رنگ آفتاب بوده و بدليل داشتن زمينه آبي رنگ باعث مي شود كه رنگ اجسام طبيعي تر به نظر برسند. 
همچنين مصرف انرژي الكتريكي اين المپ ها نيز كمتر از المپ هاي معمولي مي باشد. بعنوان مثال يك المپ زنون هم اندازه 

المپ هالوژن 60 وات، پس از چند لحظه كه از روشن شدن آن بگذرد، توان مصرفي آن از 40 وات نيز كمتر خواهد شد.
چراغ هاي جلوي خودرو كه از المپ تخليه اي (زنون) استفاده مي كنند، داراي ويژگي  هاي زير مي باشند:

     - تكنولوژي جديد حباب المپ
     - استفاده از ولتاژ باال

نور     - لزوم استفاده از سيستم تصحيح اتوماتيك نور     - لزوم استفاده از سيستم تصحيح اتوماتيك نور
     - لزوم استفاده از شيشه شور چراغ هاي جلو

1. المپ چراغ جانبي
2. چراغ نور باال

3. مدار تقويت ولتاژ
4. چراغ تخليه اي و كانكتور مربوطه

5. موتور الكتريكي تصحيح نور چراغ جلو

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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المپ و كانكتور

منبع توليد نور، يك المپ تخليه اي (يا زنون) مي باشد.

نمي شود  استفاده  فيالمان  از  هالوژن،  المپ هاي  برخالف 
بلكه از دو الكترود (1) كه درون يك حباب (2) از جنس 
كوارتز قرار دارند و داخل آن گاز زنون با فشار زياد و ذرات 

فلزي موجود مي باشند تشكيل شده است.

انواع مختلفي از المپ ها و به اشكال گوناگون مانند شكل زير موجود مي باشند.

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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مدار الكترونيكي تقويت كننده ولتاژ

(Megane ll) بعنوان مثال رنو

مجموعه  داخل  كه  ولتاژ  كننده  تقويت  الكترونيكي  مدار 
چراغ تعبيه مي شود داراي دو وظيفه مي باشد:

- توليد ولتاژ 20000 ولت كه در لحظات اول روشن شدن 
المپ (چند ميلي ثانيه اول) توليد مي شود.

عادي  پالس كه در حالت  بصورت  ولت  ولتاژ 85  توليد   -
روشن بودن المپ مورد استفاده قرار مي گيرد.

بدليل ايجاد ولتاژ قوي در سيستم، رعايت نكات ايمني توضيح داده شده در دستورالعمل تعميرات هنگام انجام كار  
الزامي مي باشد.

تست هاي ممكن:
    - بررسي عدم قطعي مدار

    - استفاده از دستگاه عيب ياب

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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تصحيح نور

 تصحيح نور چراغ هاي هالوژن

در اين خودروها، راننده مي تواند زاويه تابش نور چراغ هاي جلو را بر اساس وزن بار موجود در خودرو تنظيم كند. براي اين 
منظور، يك كليد الكتريكي كه روي داشبورد نصب مي شود، دستورات راننده را براي يك موتور الكتريكي نصب شده داخل 

مجموعه چراغ منتقل مي كند تا زاويه قرارگيري كاسه چراغ تنظيم گردد.

 برق تغذيه
 بدنه

 سيگنال كنترل
كنترل 1. كليد كنترل 1. كليد كنترل

2. موتور الكتريكي تصحيح نور

سيگنال ارسالي توسط كليد تنظيم، به موتور الكتريكي اعالم مي كند كه در چه زاويه اي كاسه چراغ را قرار دهد.

تست هاي ممكن:
بررسي ولتاژ   -    

    - بررسي عدم قطعي مدار

چراغ ها

2 2

12 ولت

12 ولت

1

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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تصحيح تابش نور چراغ هاي زنون

در اين نوع چراغ ها، سطح تابش نور بطور اتوماتيك طوري تنظيم مي گردد كه از خيره شدن چشم رانندگان ديگر جلوگيري 
كند.

نور چراغ بر اساس موارد زير تنظيم مي گردد:
     - بار خودرو

     - شتاب گيري
     - ترمزگيري

     - سرعت خودرو
  يك سيستم تصحيح اتوماتيك از قسمت هاي زير تشكيل شده است:

     - موتور الكتريكي تنظيم كننده (يكي براي هر چراغ)
     - دو عدد سنسور اندازه گيري سطح ارتفاع خودرو

     - كنترل يونيت

كنترل يونيت، اطالعات سطح جلو و عقب خودرو را دريافت كرده و بر اساس آنها، دستورات الزم براي موتور هاي تنظيم كننده 
ارسال مي كند.

نمودار اجزاء
1. سنسور ارتفاع عقب خودرو                               

2. سنسور ارتفاع جلوي خودرو                  
3. كنترل يونيت تصحيح نور 

4. موتور تنظيم چراغ جلو سمت چپ
 5. موتور تنظيم چراغ جلو سمت راست

چراغ ها

 سيگنال اطالعات سرعت خودرو

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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دو نوع موتور تصحيح كننده وجود دارد:
- استپر موتور بدون مدار الكترونيكي داخلي (داراي چهار سيم كنترل)

كنترل موتور داراي مدار الكترونيكي داخلي (داراي يك سيم كنترل موتور داراي مدار الكترونيكي داخلي (داراي يك سيم كنترل)  -
حالت خاص

Megane داراي دو كنترل يونيت مجزاي نصب شده داخل مدار هاي الكترونيكي تقويت كننده  ll بعضي از خودروها مانند رنو
ولتاژ مي باشند.

اين كنترل يونيت ها توسط يك سيم و كدهاي سيگنال ويژه، اطالعات دو سنسور ارتفاع جلو و عقب را دريافت مي كند.

1.كنترل يونيت حفاظتي و سويچ ها
ABS 2. كنترل يونيت

3. سنسور ارتفاع عقب خودرو
4. سنسور ارتفاع جلوي خودرو

5. مدار الكترونيكي تقويت ولتاژ سمت چپ
مدار الكترونيكي تقويت ولتاژ سمت راست6. مدار الكترونيكي تقويت ولتاژ سمت راست6. مدار الكترونيكي تقويت ولتاژ سمت راست

7. كانكتور ولتاژ قوي چراغ سمت چپ
8. المپ زنون سمت چپ

9. سوكت عيب يابي

 برق تغذيه نور پايين
 سيگنال سرعت خودرو

 سيگنال كددار سنسور ارتفاع جلو و عقب
 كنترل موتور تصحيح تابش نور

 برق المپ زنون
.K سيم عيب يابي 

A چراغ جلو سمت چپ
B چراغ جلو سمت راست

چراغ ها

6

3

1

2

5

6 A

7 8

B

4
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ولتاژ تغذيه 12 ولت سيگنال توسط كنترل يونيت تقويت ولتاژ تامين مي گردد.

تست هاي ممكن:
هبررسي ولتاژ تغذيهبررسي ولتاژ تغذيه  -    

    - بررسي عدم قطعي مدار
     - استفاده از دستگاه عيب ياب

A سنسور ارتفاع جلوي خودرو
سنسور ارتفاع عقب خودرو B

 برق تغذيه نور پايين
 اتصال كوتاه داخل سيم كشي (شنت)

تقويت ولتاژكنترل يونيت تقويت ولتاژكنترل يونيت تقويت ولتاژ كنترل يونيت  سيگنال سنسور به كنترل يونيت  سيگنال سنسور به 

(شنت)سيم كشي (شنت)سيم كشي (شنت) براي مشخص كردن سنسور جلو از  سيم كشي  بطور مجزا مي توانند تعويض شوند. اتصال كوتاه  در سيم كشي  بطور مجزا مي توانند تعويض شوند. اتصال كوتاه  در  B و A سنسور هايA سنسور هايA
بكار مي رود.كنترل يونيت بكار مي رود.كنترل يونيت بكار مي رود. كنترل يونيت سنسور عقب توسط كنترل يونيت سنسور عقب توسط 

اتصال كوتاه (شنت)

كنترل يونيت 
تقويت ولتاژ

اتصال كوتاه (شنت)

بدنه

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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برنامه  هاي عملكرد

تعيين مرجع

اين كار با پايين آوردن سطح موتور تنظيم و سپس قرار گرفتن در سطح تصحيح شده هر زمان كه تغذيه كامپيوتر وصل 
شود انجام مي گيرد.

صحت عملكرد

اين حالت بمنظور مشخص شدن عملكرد صحيح سيستم مي باشد. بدين منظور، موتور تنظيم كاسه چراغ را تا پايين ترين 
وضعيت منحرف كرده و سپس طي چند مرحله (برحسب مدل خودرو) به موقعيت فعلي برمي گرداند. در بعضي خودروها، اين 

عمل در حالت روشن بودن چراغ هاي نور پايين و با سرعت خودرو كمتر از 10km/h انجام مي شود.

حركت موتور

موقعيت فعلي

موقعيت مرجع

باز شدن قفل خودرو
زمان

حركت موتور

موقعيت فعلي

موقعيت ميانيموقعيت مياني
موقعيت مرجعموقعيت مرجع

روشن شدن چراغ نور پايين

زمان

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2

اين كار براي كامپيوتر جهت تشخيص نقطه پايين حركت موتور مي باشد و بعنوان نقطه صفر كاري موتور تصحيح در نظر 
گرفته مي شود.

چرخه كاريچرخه كاري

چرخه كاري
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تصحيح سطح نور بر اساس سرعت خودرو

 در سرعت هاي پايين تر از 30km/h ميدان تابش نور خودرو كاهش مي يابد، زيرا احتياج به ميدان ديد زياد نمي باشد و سيستم 
از خيره شدن چشم ساير رانندگان جلوگيري مي كند.

30km/h وضعيت نور پايين در سرعت هاي كمتر از _
30km/h وضعيت نور پايين در سرعت هاي بيشتر از -

در اين حالت، موقعيت تابش در ٪1/3- راديان مي باشد (تنظيم داخلي).
زمانيكه سرعت از 30 كيلومتر بيشتر شود، سيستم، تابش را به اندازه ٪0/3 تصحيح مي كند، بنابراين سطح ارتفاع 1٪-

راديان خواهد بود.
برگشت سطح تابش به مقدار مبناء (٪1/3- راديان) فقط در صورت كاهش سرعت به كمتر از 20 كيلومتر در ساعت 

امكان پذير مي باشد.

مي باشد. 55m 30 شعاع ديد مفيد تاKm/h در سرعت كمتر از مي باشد. 71m 30 شعاع ديد مفيد تاKm/h در سرعت بيشتر از

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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نور باال

سه سيستم مختلف براي عملكرد نور باال موجود مي باشد:

 زنون

در صورت فعال شدن نور باال، يك المپ هالوژن اضافي روشن مي شود. در اين حالت المپ زنون نيز روشن مي ماند.

 زنون دوبل

1. المپ تخليه اي (زنون)
2. صفحه متحرك

3. لنز
A موقعيت باال براي نور پايين
B موقعيت پايين براي نور باال

يك صفحه متحرك داخل مجموعه نصب شده است كه بصورت الكترومغناطيسي شرايط زير را فراهم مي كند:
موقعيت بااليي براي نور پايين     - قرارگيري در موقعيت بااليي براي نور پايين     - قرارگيري در موقعيت بااليي براي نور پايين

موقعيت پاييني براي نور باال     - قرارگيري در موقعيت پاييني براي نور باال     - قرارگيري در موقعيت پاييني براي نور باال
در اين سيستم از تمام ظرفيت المپ تخليه اي استفاده مي گردد.
در زمان استفاده از نور باال، يك المپ هالوژن نيز روشن مي شود.

در صورت فعال شدن سيستم فالشر خودرو، فقط المپ  هاي هالوژن نور باال روشن مي شوند.

توجه

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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(-1/3 +0/3+2/5)

 نور پايين متغير با شعاع ديد دو برابر:

هدف از اين سيستم، باال آوردن سطح تابش نور پايين چراغ ها در زمان استفاده از نور باال جهت افزايش ديد مي باشد.
زمانيكه شما از نور باال استفاده مي كنيد، يك چراغ هالوژن اضافي نيز روشن مي شود. المپ تخليه اي جهت پشتيباني از 

نورباالي چراغ ها روشن مي ماند.
برحسب سرعت خودرو، دو شعاع ديد مختلف نور پايين وجود دارد:

     - خودرو ثابت 
     - خودرو متحرك

در صورتيكه خودرو ثابت بوده يا با سرعت كمتر از 10km/h به سمت جلو حركت كند و يا با دنده عقب حركت نمايد، بعنوان 
خودرو ثابت و در صورتيكه خودرو با سرعت بيشتر از 10km/h حركت كند، بعنوان خودرو متحرك در نظر گرفته مي شود.

با روشن شدن نور باال، سيستم بطور خودكار و بصورت زير شعاع تابش نور پايين را افزايش مي دهد:
    -٪ 0/5 راديان در حالت خودرو ثابت

    -٪ 2/5 راديان در حالت خودرو متحرك

     - وضعيت نور پايين و نور باال در حالت خودرو ثابت
30km/h 10 تاkm/h وضعيت نور پايين و نور باال در حالتي كه سرعت خودرو بين  -     

سيستم كنترل سطح تابش بر حسب سرعت و تغيير زاويه تابش نور پايين يكديگر را تكميل مي كنند.
در جدول زير بصورت خالصه موقعيت هاي مختلف تابش نور عنوان گرديده است. 

در صورتيكه با روشن بودن چراغ  هاي نور پايين، فالشر روشن شود، سيستم نور پايين متغير فعال مي ماند. هرچند موتور 
الكتريكي زمان كافي براي يافتن مكان انتهايي خود را ندارد.

توجه

چراغ ها

موقعيت چراغ  هاي جلو سرعت خودرو

(-1/3 +0/5) راديان 0/8 - درصد بين صفر تا 10 كيلومتر بر ساعت

(-1/3 +2/5) راديان 1/2  درصد بين 11 تا 30 كيلومتر بر ساعت

راديان 1/5  درصد بيشتر از 30 كيلومتر بر ساعت

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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در صورت بروز اشكال در يكي از موتور هاي چراغ  هاي جلو، در صورت فعال بودن نور پايين متغير، خرابي بصورت زير بعد از 
انتخاب مجدد نور پايين نمايان مي شود:

    - نور پايين ها خاموش مي شود.
    - چراغ هاي مه شكن جلو روشن مي شوند.

مثال براي خرابي موتور تنظيم چراغ جلو سمت راست:

عملكرد  موقعيت  (در  پايين سمت چپ  نور  فقط چراغ   -
اضطراري) روشن مي شود.

- هر دو چراغ مه شكن جلو روشن مي شوند.

در اين حالت، پيغام خرابي سيستم چراغ  هاي جلو روي صفحه نشانگر ها به همراه چراغ اخطار مه شكن ها روشن مي شود.
در صورت بروز اشكال، عملكرد سيستم بصورت فوق خواهد بود.

متغيردر صورت بروز اشكال در سيستم روشنايي، سيستم روشنايي متغيردر صورت بروز اشكال در سيستم روشنايي، سيستم روشنايي متغير غير فعال مي شود.

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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سيستم روشنايي اتوماتيك

سيستم روشنايي خودرو مي تواند به سنسور نور مجهز شود. 
در  و  دارد  قرار  خودرو  داخل  آينه  پشت  در  سنسور  اين 

مجموعه سنسور باران مي باشد.
زمانيكه سيستم فعال يا غير فعال شود، راننده توسط پيغام 

روي صفحه نشانگرها يا آالرم صوتي مطلع مي گردد.
بايد به اين نكته توجه داشت كه سيستم روشنايي اتوماتيك 
صفر)  از  باالتر  (سرعت  خودرو  زمان حركت  در  پايين  نور 
فقط فعال مي گردد و غير فعال كردن آن غير ممكن است. 
مانند سنسور تنظيم سرعت برف پاك كن ها، اين سنسور نيز 
از ديودهاي نوري استفاده  مي كند. بنابراين بر حسب تعيين 
نور  چراغ هاي  كردن  فعال  باعث  اطراف  محيط  نور  مقدار 

پايين مي گردد.
نحوه عملكرد سنسور در بخش برف پاك كن ها توضيح داده 

شده است.

تست هاي ممكن:
    - استفاده از دستگاه عيب ياب

چراغ ها
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چراغ  هاي جانبي اضافي

روشن  زير  شرايط  در  پايين  نور  از  استفاده  زمان  در  اتوماتيك  بصورت  آنها  مي گردند.  فعال  پيچ ها  نزديكي  در  چراغ   ها  اين 
مي شوند.

     - موتور روشن باشد.
فرمان بيشتر از 25 درجه  باشد     - زاويه چرخش فرمان بيشتر از 25 درجه  باشد     - زاويه چرخش فرمان بيشتر از 25 درجه  باشد

     - دنده عقب فعال نباشد.
     - سرعت خودرو كمتر از 60km/h باشد.

اين عملكرد توسط المپ هاي هالوژن اضافي نصب شده در هر مجموعه چراغ خودرو انجام مي گيرد.

چراغ ها

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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 نحوه عملكرد

1. دسته راهنما
UCH .2

3. كنترل يونيت حفاظتي و سويچ ها
4. كنترل يونيت چراغ  هاي جانبي اضافي

5. چراغ جلو

كنترل يونيت چراغ  هاي جانبي به شبكه مولتي پلكس خودرو متصل مي باشد.

برق تغذيه كنترل يونيت  برق تغذيه كنترل يونيت  برق تغذيه كنترل يونيت
      برق تغذيه كنترل يونيت

      برق تغذيه چراغ  هاي جلو (نور پايين)
  برق تغذيه المپ  هاي جانبي اضافي

  سيگنال  هاي ارسالي از دسته راهنما
 شبكه مولتي پلكس

اين سيستم براي عملكرد خود به سيگنال  هاي مختلفي نياز دارد.

چراغ ها
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بنابر اين به سيگنال  هاي زير از طريق شبكه مولتي پلكس دسترسي دارد:
(PAS از كنترل يونيت ) زاويه چرخش فرمان -     
(ABS/ESPاز كنترل يونيت ) سرعت خودرو -     

     - دور موتور ( از كنترل يونيت موتور)
     - وضعيت دنده عقب ( از كنترل يونيت حفاظتي و سويچ ها)

(UCH از ) عملكرد راهنما -     
(UCH از )درخواست روشن شدن نور پايين -     

در صورت فراهم بودن تمام اطالعات فوق، كنترل يونيت چراغ  هاي جانبي اضافي در زمان مناسب چراغ هالوژن جانبي را 
روشن مي كند.

شدت روشنايي چراغ جانبي به زاويه چرخش فرمان بستگي دارد.
در صورت فعال بودن راهنما، چراغ با حداكثر توان روشن شده و ميزان آن به سرعت خودرو بستگي ندارد.

براي تغيير روشنايي المپ، كنترل يونيت از پالس  هاي 12 ولتي كه جريان متغير آنها بصورت pwm كنترل مي شوند استفاده 
مي كند.

اين موضوع باعث ايجاد ولتاژ متوسط متغير بين پايه   هاي المپ مي گردد.

در صورت فعال شدن فالشر، حتي اگر راهنما نيز فعال باشد، المپ جانبي به تدريج روشن مي شود يعني حالت حداكثر 
توان را ندارد.

توجه

ولتاژ عملكرد المپ جانبي در حالتيكه فرمان با زاويه 30 چرخانده شده است.

چراغ ها
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نوع ايراد نتيجه بروز ايراد

ايراد در سيگنال زاويه فرمان چراغ هاي جانبي اضافي غير فعال هستند.

ايراد در سيگنال نور پايين  چراغ هاي جانبي اضافي غير فعال هستند.

ايراد در سيگنال راهنما المپ ها به تدريج روشن مي شوند.

ايراد در سيگنال دنده عقب فعال هستند. چراغ هاي جانبي اضافي در حالت دنده عقب

ايراد در سيگنال سرعت خودرو كنترل  تحت  خودرو  از سرعت  مستقل  اضافي  جانبي  چراغ هاي 
زماني عمل مي كنند.

ولتاژ عملكرد المپ جانبي در حالتي كه فرمان با زاويه 70چرخانده شده است.

حفاظت در برابر داغ شدن
در صورت ثابت بودن خودرو، چراغ  هاي جانبي اضافي بصورت زماني روشن مي شوند تا مجموعه چراغ مربوط بيش از حد گرم 

نشود.

بروز ايراد
در صورت بروز ايراد، هيچ پيغامي يا چراغ اخطاري در صفحه نشانگرها نمايش داده نمي شود بلكه يك سري عملكرد  هاي 

خاص انجام مي گردد (بر حسب ايراد):

تست هاي ممكن:
هبررسي ولتاژ تغذيهبررسي ولتاژ تغذيه  -      

    - بررسي عدم قطعي مدار
     - استفاده از دستگاه عيب ياب

چراغ ها
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تعميرات

تمام المپ ها قابل تعويض هستند. البته فقط المپ هاي هالوژن توسط مالك خودرو (در صورت دسترسي به آنها)  قابل تعويض 
مي باشند.

هنگام كار بر روي سيستم چراغهاي تخليه اي، رعايت نكات ايمني طبق دستورالعمل هاي تعميراتي مربوطه 
الزامي مي باشد.

المپ هاي تخليه اي
مانند چراغ هاي جلو،  ارتباط هستند  در  ارتفاع خودرو  با  يا قطعاتي كه  و  اجزاء سيستم چراغ ها  بر روي  از كاركردن  پس 

سنسورها، اجزاء سيستم تعليق و .... بايد مراحل زير را انجام داد:
     - تنظيم سيستم

     - تنظيم لنز ها
تعميراتي مربوطه و طبق دستورالعمل هاي تعميراتي مربوطه و طبق دستورالعمل هاي تعميراتي مربوطه انجام شوند. CLIP مراحل فوق بايد توسط دستگاه عيب ياب

همچنين در صورت تعويض كنترل يونيت، مي بايستي طبق دستورالعمل هاي تعميراتي، قطعه جديد را براي خودرو معرفي 
كرد.

چراغ هاي جانبي اضافي
عيب يابي يونيت چراغ هاي جانبي از طريق شبكه مولتي پلكس انجام مي گيرد.

در صورت تعويض كنترل يونيت، مي بايستي طبق دستورالعمل هاي تعميراتي آنرا براي خودرو تعريف نمود.

چراغ ها
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اطالعات عمومي

حافظه وضعيت صندلي راننده شامل موارد زير است:
    - صندلي راننده

    - آينه   هاي جانبي

براي ذخيره سازي و بازخواني اطالعات از دكمه نصب شده روي صندلي راننده استفاده مي گردد.
براي ذخيره سازي اطالعات، بايد دكمه را حداقل 2 ثانيه فشرده نگه داشت كه در اين حالت يك صداي بيب شنيده مي شود.

اطالعات تنظيم صندلي راننده روي كارت خودرو ثبت مي شود. بنابراين تعداد حافظه ذخيره سازي به حجم حافظه كارت 
بستگي دارد.

Vel تنظيمات ارتفاع در حافظه ثبت نمي شود. satis در رنو

توجه

بازخواني اطالعات وضعيت صندلي راننده
بازخواني اتوماتيك: با بازشدن قفل درب ها (توسط ريموت كنترل امواج راديويي) و بازشدن درب راننده، اطالعات مذكور 

بازخواني شده و صندلي راننده تنظيم مي شود.
بازخواني دستي: با فشردن مختصر دكمه حافظه، اطالعات وضعيت صندلي راننده ثبت شده در كارت بازخواني شده و صندلي 

در وضعيت تنظيم شده قرار مي گيرد.

حافظه وضعيت صندلي راننده
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عملكرد

از قسمت  هاي زير  سيستم حافظه وضعيت صندلي راننده 
تشكيل شده است:

با  همچنين  كه  خودرو  كارت  شناسايي  جهت   UCH  -
مدول  و  تنظيم  كليدهاي  صفحه  صندلي،  يونيت  كنترل 

درب در ارتباط است.
- كنترل يونيت نصب شده زير صندلي كه موتور  هاي الكتريكي 
تنظيم كننده صندلي و حافظه وضعيت صندلي را كنترل 

مي كند.

 قسمت  هاي تشكيل دهنده

صفحه كليدهاي - صفحه كليدهاي - صفحه كليدهاي تنظيم كه دستورات صادر شده توسط راننده را براي كنترل يونيت ارسال مي كند.
بر عهده  را  آينه در حافظه  موقعيت  ثبت  و  تنظيم  و وظيفه  الكترونيكي كه داخل درب  هاي جلو نصب شده  - دو مدول 

دارند.

مدول هاي درب ها داخل موتور شيشه باالبر نصب شده اند.

توجه

حافظه وضعيت صندلي راننده
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عملكرد

دياگرام

در صورت فشرده نگه داشتن دكمه حافظه:
    - موقعيت صندلي در حافظه كنترل يونيت ثبت مي شود.

    - موقعيت آينه   هاي جانبي در حافظه مدول درب ثبت مي شود.
    - دستورات توسط خط انتقال سريال به مدول درب راست و سپس توسط شبكه مولتي پلكس اختصاصي به مدول درب

      سمت چپ مي رود.
    - دستور ثبت اطالعات براي UCH ارسال مي گردد تا داخل حافظه كارت ذخيره شود.

با باز شدن قفل درب ها و بازشدن درب راننده، UCH از طريق خط انتقال يك طرفه دستورات الزم را ارسال مي كند. براي 
كنترل يونيت صندلي و مدول سمت راست سيگنال  هاي زير ارسال مي شود:

    - سيگنال وضعيت درب راننده
    - اجازه بازخواني حافظه (UCH اين اجازه را در حالت حركت خودرو نمي دهد)

    - شماره كارت خودرو

شبكه مولتي پلكس خودرو
شبكه مولتي پلكس اختصاصي
خط انتقال سريال
خط يك طرفه
اتصاالت سيمي

UCHUCH .1
2. كنترل يونيت تنظيم سرعت2. كنترل يونيت تنظيم سرعت

3. مدول درب چپ3. مدول درب چپ
4. مدول درب راست4. مدول درب راست

حافظه وضعيت صندلي راننده

سرعت خودرو

سيگنال باز شدن
 درب ها
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سپس كنترل يونيت، موتورها را طوري فعال مي كند كه صندلي در وضعيت مورد نظر قرار گيرد. اين وضعيت توسط حافظه 
UCH مشخص مي شود. مدول درب سمت راست اين اطالعات را از طريق شبكه مولتي پلكس اختصاصي  كارت مربوطه و

براي مدول درب سمت چپ ارسال مي كند.
تنظيم  كارت  حافظه  در  موجود  اطالعات  برحسب  را  جانبي  آينه  هاي  مربوطه،  موتور هاي  توسط  درب ها،  داخل  مدول 

مي كنند. 
جهت بازخواني حافظه با فشردن مختصر دكمه روي صندلي:

- كنترل يونيت صندلي درخواست را براي UCH ارسال مي كند.
- بقيه مراحل مانند حالت باز شدن درب راننده است.

تعميرات
توسط دستگاه عيب ياب CLIP نمي توان حافظه صندلي را عيب يابي نمود. ولي با تعويض UCH بايد با دستگاه عيب ياب آنرا 

تعريف نمود.

تست هاي ممكن:
هبررسي ولتاژ تغذيهبررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذي      - بررسي ولتاژ تغذي      - 

    - بررسي عدم قطعي مدار
     

حافظه وضعيت صندلي راننده
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اطالعات عمومي
اين سيستم در شرايط خاص اخطار  هاي صوتي را صادر مي كند. اين اخطارها عبارتند از:

    - دربها به درستي بسته نشده اند
    - ايراد در موتور

    - ايراد در گيربكس اتوماتيك
    - ايراد در چراغ ها

    - و ......

عملكرد
صفحه نمايشگر اطالعات را دريافت كرده و متن و زبان پيام را تعيين مي كند.

سپس اطالعات الزم براي پخش صوتي SYP را ارسال مي كند.
SYP از طريق صفحه نمايشگر به شبكه مولتي پلكس خودرو متصل است.

اخطار صوتي

قسمت هاي تشكيل دهنده
عبارتند از:

 (SYP) يونيت صوتي -    
    - دكمه قطع يا تكرار پيغام

    - بلندگو اختصاصي
    - صفحه نمايشگر

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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:GPS نمودار عملكرد سيستم صوتي بدون

 شبكه مولتي پلكس خودرو
  اتصاالت سيمي

1. دكمه تكرار پيام
2. دكمه قطع پيام

يونيت SYP بلندگو را كنترل مي كند.
همچنين حالت بي صداي راديو (MUTE) را با بدنه كردن سيم مربوطه فعال مي كند.

: GPS نمودار عملكرد سيستم صوتي با

 شبكه مولتي پلكس خودرو
   اتصاالت سيمي

1. دكمه تكرار پيام
2. دكمه قطع پيام

نترل يونيت كنترل يونيت كنترل يونيت 
GPS

كنترل يونيت ارتباط 
مركزي

صفحه نمايشگريونيت اخطار صوتي

بلندگوراديو
سوكت عيب ياب

سوكت عيب يابي

يونيت اخطار صوتي

راديو

بلندگو

صفحه نمايشگر

اخطار صوتي

SYP

Mute

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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SYP دستورات بلندگو را براي كنترل يونيت ارتباط مركزي (UCC) ارسال مي كند. سپس بلندگوها بر حسب اولويت پيام ها 
فعال مي شوند. SYP راديو را توسط اتصال كوتاه كردن سيم مربوطه كنترل مي كند. اين مسير به UCC مرتبط مي گردد كه 

راديو را نيز كنترل مي كند. اولويت كاري مربوط به پيام هاي سيستم Carminate مي باشد و بعد از آن راديو.

تعميرات:
براي انتخاب زبان سيستم اخطار صوتي بايد توسط دستگاه عيب ياب و از طريق صفحه نشانگر ها اقدام نمود. نمي توان بوسيله 

دستگاه عيب ياب مستقيماً وارد يونيت SYP گرديد.

تست هاي ممكن:
ه بررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذيه  بررسي ولتاژ تغذي     - بررسي ولتاژ تغذي     - 

    - بررسي عدم قطعي مدار

اخطار صوتي

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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مقدمه

بيشتر برخوردها هنگام پارك خودرو به دليل زير مي باشد:
     - عدم تشخيص صحيح فاصله موانع با خودرو

     - راننده موانع را نمي بيند.
به اين دليل، خودرو هاي رنو مجهز به سيستم هشدار دهنده در زمان حركت به عقب و سنسور هاي مربوط مي باشند. اين سيستم 

وجود موانع مختلف نزديك به خودرو را (جدول كنار خيابان- صندوق پست- ساير خودروها و غيره) تشخيص مي دهد.

A. منطقه هشدار اول
B. منطقه هشدار دوم

1. كنترل يونيت
2. هشدار صوتي

3. سنسورها

سيستم هشدار  دهنده در زمان حركت به عقب(كمك پارك) 

آموزش تخصصي تجهيزات الكترونيكي 2
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دقت در پارك كردن

تا 50 درصد كاهش  پارك دنده عقب  با موانع هنگام  از عقب  برخورد  بروز  احتمال  اين سيستم،  به  در خودرو هاي مجهز 
مي يابد.

اين سيستم وجود موانع در خارج از ميدان ديد راننده را تشخيص داده و به او اخطار مي دهد. البته اين سيستم به جاي راننده 
ترمز نمي كند.

تعداد اخطار هاي صوتي در ثانيه برحسب فاصله اشياء با خودرو تغيير كرده و با كاهش فاصله، تعداد اخطارها بيشتر مي شود.  
در صورتيكه فاصله خودرو و مانع از 30 سانتي متر كمتر شود، بوق ممتد شنيده خواهد شد. اين سيستم امكان پارك دقيق تر 

را به خودرو مي دهد.

1. سنسور 
2. كنترل يونيت

3. اخطاردهنده صوتي 

در صورت بروز اشكال در سيستم مذكور، به مدت 5 ثانيه اخطار هاي صوتي متفاوت با حالت عادي شنيده مي شود.

توجه

سيستم كمك پارك
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نحوه عملكرد

اين سيستم با قرارگرفتن گيربكس در حالت دنده عقب فعال شده و بوق تأييد به مدت نيم ثانيه شنيده مي شود.
قسمت هاي تشكيل دهنده سيستم عبارتند از:

    - چهار عدد سنسور ماوراء صوت نصب شده روي سپر عقب
    - يك كنترل يونيت

    - يك اخطار دهنده صوتي 
    - يك كليد غير فعال كننده

دياگرام

1. كنترل يونيت
ماوراء صوت2. سنسور ماوراء صوت2. سنسور ماوراء صوت
3. اخطار دهنده صوتي

كليد غير فعال كننده4. كليد غير فعال كننده4. كليد غير فعال كننده

برق مثبت بعد از سويچ
سيگنال دنده عقب
خط K عيب يابي

سيستم كمك پارك
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سنسورها

ماوراء صوتسنسور ماوراء صوتسنسور ماوراء صوت از يك فرستنده و يك گيرنده و يك مدار الكترونيكي تشكيل شده است. از يك فرستنده و يك گيرنده و يك مدار الكترونيكي تشكيل شده است.

1.كنترل يونيت
2.سنسور

 ارسال سيگنال
 دريافت سيگنال برگشتي (ارتباطي)

 خط حاوي سيگنال

سنسورها بر اساس فاصله زماني بين ارسال امواج و دريافت امواج ماوراء صوت فاصله اشياء را تشخيص مي دهند. سپس آن 
را بصورت كد به كنترل يونيت مي فرستند.

هر سنسور، سيگنال مستقل از ساير سنسورها را براي كنترل يونيت ارسال مي كند. اين سيگنال قابل بررسي در خدمات پس 
از فروش نمي باشد.

تست هاي ممكن:
ه بررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذيه  بررسي ولتاژ تغذي   - بررسي ولتاژ تغذي   - 

    - بررسي عدم قطعي مدار

سيستم كمك پارك
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كنترل يونيت

كنترل يونيت توسط برق مثبت (12 ولت) بعد از سويچ تغذيه مي شود.
كنترل يونيت برق تغذيه چهار سنسور را بطور مشترك و از يك مسير تأمين مي كند.

) و يا توسط عمليات خود عيب يابي سيستم (مثل  Vel Satis, Scenic llمثل رنو) K عيب يابي آن توسط سيم عيب يابي
رنو Avantime) انجام مي گردد.

در وضعيت درگيري دنده عقب، كنترل يونيت يك ولتاژ 12+ ولت را دريافت مي كند.
كنترل يونيت، در اين حالت بطور پيوسته سيگنال هاي دريافتي از سنسورها را بررسي مي كند تا فاصله خودرو و مانع مشخص 

شود.

تست هاي ممكن:
ه بررسي ولتاژ تغذيه بررسي ولتاژ تغذيه  بررسي ولتاژ تغذي    - بررسي ولتاژ تغذي    - 

    - استفاده از دستگاه عيب ياب

سيستم كمك پارك
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 اخطار صوتي 

بر اساس تعداد بوق هاي توليد شده توسط سيستم راننده متوجه نزديك شدن خودرو به مانع مي شود. در صورتيكه فاصله 
كم شود، بوق ممتد شنيده مي شود. 

كنترل يونيت، برق تغذيه 12+ ولت اخطار دهنده صوتي را تأمين مي كند.
فرمان فعال شدن اخطار دهنده صوتي بوسيله تغيير در زمان ارسال ولتاژ توسط يك سيم ديگر از طرف كنترل يونيت براي 

اخطار دهنده صوتي صورت مي گيرد.

فاصله خودرو با مانع در حدود 1/5 متر(بوق متناوب)

فاصله خودرو با مانع در حدود 20سانتي متر(بوق ممتد)

سيستم كمك پارك
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 قطع كردن سيستم

 در صورت اتصال كاروان يا باربند دوچرخه به عقب خودرو، اين سيستم بايد غيرفعال گردد.

كليد غيرفعال كننده براي غيرفعال كردن موقت يا دائمي سيستم بكار مي رود.
نوع غير فعال شدن، به مدت زمان اتصال بدنه شدن برق مثبت در كليد توسط كنترل يونيت بستگي دارد.

غيرفعال كردن موقت

با فشردن كليد غيرفعال كننده به مدت حداكثر 3 ثانيه، سيستم غيرفعال شده و چراغ قرمز رنگ 
روي كليد روشن مي شود.

براي فعال كردن مجدد سيستم دو روش وجود دارد:
    - فشردن دوباره دكمه (در اين حالت چراغ قرمز خاموش مي شود)

    - باز و بسته كردن سويچ اصلي خودرو

غير فعال كردن دائم
غير فعال كردن دائم سيستم، كافي است كليد مربوط حداقل 3 ثانيه فشرده نگه داريد. براي فعال شدن مجدد بايد كليد براي غير فعال كردن دائم سيستم، كافي است كليد مربوط حداقل 3 ثانيه فشرده نگه داريد. براي فعال شدن مجدد بايد كليد براي غير فعال كردن دائم سيستم، كافي است كليد مربوط حداقل 3 ثانيه فشرده نگه داريد. براي فعال شدن مجدد بايد كليد 

مذكور را دوباره براي مدت زماني فشرده نگه داشت.

سيستم كمك پارك
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اطالعات عمومي

اين سقف از دو قسمت تشكيل شده است.

- سقف (1)
- شيشه عقب (2)

مي باشد،  سقف  بدون  بصورت  خودرو  كه  هنگامي 
مي گيرند.  قرار  عقب  صندوق  داخل   2 و   1 قسمت هاي 
به دو صورت  اين منظور، درب صندوق عقب (3)  براي 

باز مي شود.

سقف متحرك
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هنگام جمع شدن سقف، يك صفحه محافظ بر روي قسمت 
زيرين صندوق عقب و به منظور محافظت از وسايل داخل 

صندوق عقب قرار مي گيرد.

شرايط عملكرد
سقف برقي فقط در حالت زير فعال مي شود:

(مرحله  باشد.  شده  باز  مرحله  يك  حداقل  سويچ  (مرحله      -  باشد.  شده  باز  مرحله  يك  حداقل  سويچ  (مرحله      -  باشد.  ده 
       تغذيه برق تجهيزات)

     - سرعت خودرو از 3km/h كمتر باشد.
     - صفحه محافظ صندوق عقب نصب شده باشد.

     - درب صندوق عقب بسته باشد.
هنگام حركت سقف:

تي باز نمي شود.     - درب صندوق عقب بطور دستي باز نمي شود.     - درب صندوق عقب بطور دستي باز نمي شود.
     - شيشه ها حركت نمي كنند.

     - گرمكن شيشه عقب عمل نمي كند.

سقف متحرك
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باز شدن سقف

براي اين منظور، صفحه محافظ صندوق عقب بايد سر جايش نصب شده باشد.
هنگام باز شدن سقف با فشردن و نگه داشتن دكمه مربوطه تمام 4 شيشه   جانبي بطور همزمان پايين مي آيند.

درب صندوق عقب باز شده و قفل سقف آزاد مي شود.
سقف به داخل صندوق مي رود.

روي  تاقچه  توسط  و  شده  بسته  عقب  صندوق  درب 
قسمت هاي متحرك پوشيده مي شود.

پس از پايان كار، يك صداي بيب از صفحه نشانگر ها جهت 
اطالع قفل شدن سيستم شنيده مي شود.

ابتدا  باالبردن شيشه ها،  براي  بيب،  از شنيدن صداي  پس 
كليد مربوطه را رها كرده و سپس دوباره آنرا فشار دهيد 

(در همان جهت قبلي).

بستن سقف
در صورت فشردن كليد و نگه داشتن آن در جهت بسته شدن سقف، شيشه ها بطور همزمان پايين مي آيند. درب صندوق 

عقب باز مي شود. سقف از صندوق عقب خارج شده و پس از رسيدن به قاب شيشه جلو به آن قفل مي شود.
درب صندوق عقب بسته شده و تاقچه جمع مي شود.

پس از پايان، يك صداي بيب از صفحه نشانگرها جهت اطالع قفل شدن سقف شنيده مي شود.
پس از شنيدن صداي بيب، چنانچه كليد رها شده و مجدداً در جهت قبلي فشرده نگه داشته شود، شيشه ها بطور همزمان 

باال مي روند.

به منظور جلوگيري از داغ شدن قطعات، سيستم سقف برقي به مدت 3 دقيقه بطور دائم كار مي كند و پس از آن فقط 
مي توان سقف را بست. براي بازكردن مجدد سقف، بايد حداقل 30 دقيقه صبر نمود.

توجه

سقف متحرك
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قطعات سيستم

تاقچه عقب و سوپاپ ها

1. تاقچه عقب
2. سوپاپ ها

تاقچه عقب در حالت سقف باز فضاي بين درب صندوق عقب و ديواره پشت صندلي را مي پوشاند و در حالت سقف بسته فضاي 
بين داخل صندوق عقب و پشت صندلي را پوشش مي دهد.

سوپاپ ها كه در دو سمت تاقچه قرار دارند دريچه ها و لوال ها را در حالت سقف باز مي پوشانند. آنها از طريق ارتباط كابل با 
حركت سقف در ارتباط هستند.

يونيت هيدروليك

1. شير برقي محرك
(UCT)2. كنترل يونيت سقف برقي

3. رله پمپ

يونيت هيدروليك داراي دو شير برقي مي باشد. يك مجموعه هستند. يونيت هيدروليك داراي دو شير برقي مي باشد. يك مجموعه هستند. يونيت هيدروليك داراي دو شير برقي مي باشد.  (UCT) كنترل يونيت سقف برقي يونيت هيدروليك و كنترل يونيت سقف برقي يونيت هيدروليك و كنترل يونيت سقف برقي
(UCT)كنترل يونيت (UCT)كنترل يونيت (UCT) به شبكه  مولتي پلكس متصل است و سوپاپ هاي برقي و موتور هاي قفل شونده را بر اساس سيگنال هاي 

دريافتي از ساير كنترل يونيت ها و سنسورها كنترل مي كند.
پمپ هيدروليك توسط رله پمپ كه زير يونيت هيدروليك نصب شده است فعال مي شود.

سقف متحرك
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جك ها (عملگر هاي هيدروليك)

سيستم سقف برقي داراي پنج جك مي باشد:
     - دو عدد جك حركت درب صندوق عقب (1)

     -  دو عدد جك حركت سقف (2)
     - يك عدد جك قفل كننده سقف و شيشه جلو

اين جك ها توسط شير برقي يونيت هيدروليك فعال مي شوند.

سقف متحرك
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سنسورها و قفل  هاي الكتريكي

سنسورها و سويچ  هاي مختلفي به كنترل يونيت سقف برقي (1) در زمان كار اطالع رساني مي كنند.
دوق عقب توسط دو قفل الكتريكي آزاد مي شود. (2)صندوق عقب توسط دو قفل الكتريكي آزاد مي شود. (2)صندوق عقب توسط دو قفل الكتريكي آزاد مي شود. (2)

ت موقعيت آنرا به دوق عقب نصب شده است موقعيت آنرا به دوق عقب نصب شده است موقعيت آنرا به UCT گزارش مي دهد. دوق عقب نصب شده اسسمت چپ جك صندوق عقب نصب شده اسسمت چپ جك صن يك سنسور اثر هال (3) كه 
گزارش   UCT به  را  سقف  موقعيت  است  شده  نصب  عقب  به دوق  را  سقف  موقعيت  است  شده  نصب  عقب  به دوق  را  سقف  موقعيت  ت  صن اسجك  شده  نصب  عقب  صندوق  اسجك  شده  نصب  عقب  دوق  چپ  سمت  كه   (4) ديگر  هال  اثر  سنسور  يك 

مي دهد.
يك عدد سويچ (6) كه باالي شيشه جلو نصب شده است، مشخص مي كند كه سقف آماده براي قفل شدن مي باشد.

قفل شدن صحيح سقف به شيشه جلو را نشان مي دهد.ك عدد سويچ (5)، قفل شدن صحيح سقف به شيشه جلو را نشان مي دهد.ك عدد سويچ (5)، قفل شدن صحيح سقف به شيشه جلو را نشان مي دهد. ك عدد سويچ (5)، يك عدد سويچ (5)، ي
ك عدد سويچ (يك عدد سويچ (يك عدد سويچ (7) اجازه وارد شدن سقف به داخل صندوق عقب را مي دهد. 

ك عدد سويچ (يك عدد سويچ (يك عدد سويچ (8) اجازه حركت كردن سقف را مي دهد.
 UCT  ارسال مي شود. و اجازه حركت سقف توسط ( UCT  ارسال مي شود. و اجازه حركت سقف توسط ( UCT UCT) دستور باز يا بسته شدن سقف توسط كليد (9) براي كنترل يونيت

زمان دريافت سيگنال قفل بودن صندوق عقب صادر مي گردد.

سقف متحرك
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شيشه برقي

كنترل يونيت سقف برقي

شبكه مولتي پلكس

- سنسورها
- محركها

ABSABS حسب نصبشت سري متحرك (بر حسب نصبحسب نصبشت سري متحرك (بر حسب نصبشت سري متحرك (بر شت سري متحرك (بر حسب نصبحسب نصب)صفحه نشانگرهاصفحه نشانگرهاكنترل يونيت ترمز كنترل يونيت ترمز شت سري متحرك (بر لوله ايمني پشت سري متحرك (بر شت سري متحرك (بر لوله ايمني پشت سري متحرك (بر لوله ايمني پلوله ايمني پ

عملكرد سيستم

عملكرد الكتريكي

دياگرام

UCT به شبكه مولتي پلكس خودرو متصل است و با قسمت هاي زير در ارتباط است:
     - كنترل يونيت ترمز ABS (سيگنال سرعت خودرو)

     - UCT (شيشه برقي ها و حركت قفل اصلي درب صندوق عقب)
     - صفحه نشانگرها ( اخطار صوتي و نمايش پيام ها)

UCT بر اساس اطالعات دريافتي از سنسورها و ساير كنترل يونيت ها، دو شير برقي خود را فعال مي كند. همچنين قفل هاي 
جانبي نگهدارنده درب صندوق عقب را آزاد كرده و پمپ هيدروليك را فعال مي كند.

سقف متحرك
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برق مثبت چراغ هاي جانبي
اتصال بدنه كنترل يونيت ها
سيگنال سويچ
كنترل و دستور محرك ها
بدنه هااتصال بدنه هااتصال بدنه ها
ايراد كنترل يونيت لوله ايمني پشت سري متحرك
سيگنال ورودي سنسور جك
خروجي سنسور جكسيگنال خروجي سنسور جكسيگنال خروجي سنسور جك
 تغذيه مثبت باتري
تغذيه مثبت تجهيزات

854   كليد شيشه باالبر
1482 كليد سقف برقي

1481  سويچ سمت چپ سقف برقي
1480  سويچ سمت راست سقف برقي

1479  سنسور تشخيص وضعيت محافظ صندوق عقب
1478  قفل جانبي سمت چپ صندوق عقب

قفل جانبي سمت راست صندوق عقب1477  قفل جانبي سمت راست صندوق عقب1477  قفل جانبي سمت راست صندوق عقب
(UCT) 1476  كنترل يونيت سقف برقي

1488  سنسور جك صندوق عقب
1489  سنسور جك سقف

1484  شير برقي 1
1485  شير برقي 2

1487  رله پمپ هيدروليك
1486  پمپ هيدروليك

تست هاي ممكن:
    - برق تغذيه

     - استفاده از دستگاه عيب ياب

(UCT) ورودي ها و خروجي  هاي كنترل يونيت سقف برقي

سقف متحرك
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سنسور جك ها

سيم  دو  داراي  و  بوده  هال  اثر  نوع  از  سنسورها  اين 
مي باشند.

وظيفه آن، تشخيص وجود شاخص داخل پيستون جك در 
مقابل سنسور است.

ارسال  سنسور  سيم   براي  را  جريان  پالس  يك   UCT
مي كند.

هنگامي كه شاخص درست مقابل سنسور قرار گيرد ولتاژ 
جريان دوم سنسور تغيير مي كند.

تست هاي ممكن:
 - بررسي عدم قطعي مدار

عملكرد شير برقي

هنگام  فعاليت همزمان شير هاي برقي سه حركت در عملكرد سقف متحرك ايجاد مي شود:
A - درب صندوق عقب باز شده و سقف به شيشه جلو قفل مي شود.

B - سقف باز يا بسته مي شود.
C - درب صندوق عقب بسته شده و سقف به شيشه جلو قفل مي شود.

 تا زماني كه يك مرحله تمام نشده است، مرحله بعدي انجام نخواهد شد.

مقياس: 5 ولت
   5 ثانيه

 شير برقي 1
 شير برقي 2

سقف متحرك
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عملكرد سيستم هيدروليك

مدار هيدروليك از يك روغن مخصوص و متناسب با عملكرد آن استفاده مي كند. جهت بيشتر به دستورالعمل هاي تعميراتي 
براي شماره فني آن مراجعه شود.

حالت عادي

7. سوپاپ جدا كننده
8. شير برقي فعال كننده

9. سوپاپ هيدروليك لغزشي
10. پمپ هيدروليك

11. مخزن 
12. محدود كننده فشار

1. جك هاي صندوق عقب
2. جك قفل كن سقف

3. جك حركت دهنده سقف
4. سنسورها

5. يونيت هيدروليك
6. رگوالتور تنظيم جريان روغن

سقف متحرك
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تعميرات
بررسي سطح روغن امكان پذير مي باشد ولي دستورالعملي براي تخليه مدار وجود ندارد.

كاهش سطح روغن بيانگر وجود نشتي در مدار هيدروليك مي باشد.

حالت اضطراري نيمه اتوماتيك
در صورت بروز اشكال در هنگام بسته شدن سقف، حالت اضطراري نيمه اتوماتيك بكار مي رود.

در اين حالت اطالعات ارسالي از سنسور هاي مختلف نا ديده گرفته مي شوند.
بنابراين بدون توجه به ايراد، بسته مي شود.

گردد.راجعه گردد.راجعه گردد. راجعه لعمل هاي تعميراتي خودرو مراجعه لعمل هاي تعميراتي خودرو م براي اطالعات بيشتر در اين مورد به دستورا

ضروري است كه زمان بندي عملكرد نيمه اتوماتيك را در نظر داشته باشيد. اگر بصورت صحيح انجام نشود، 
امكان صدمه ديدن اجزاء سيستم وجود دارد.

بستن سقف بصورت دستي
در صورتيكه سيستم بطور كامل از كار بيافتد مانند قطع شدن باتري و ... طبق دستورالعمل هاي تعميراتي خاص هر خودرو 

مي توان بطور دستي سقف را بست.

 لوله ايمني پشت سري متحرك
جهت ايجاد بهترين شرايط محافظتي براي سرنشينان بزرگسال 
/ كوپه   Megane ll رنو  مانند  خودرويي  در  عقب  صندلي 

كابريولت امكان نصب لوله ايمني پشت سري متحرك وجود 
ان برخورد توسط كامپيوتر فعال مي گردند. آنها دارد. آنها در زمان برخورد توسط كامپيوتر فعال مي گردند. آنها دارد. آنها در زمان برخورد توسط كامپيوتر فعال مي گردند. آنها 
محافظتي به اندازه 130 ميليمتر را براي باالي سر در كمتر از 

ثانيه ايجاد مي كنند.500 ميلي ثانيه ايجاد مي كنند.500 ميلي ثانيه ايجاد مي كنند.

سقف متحرك
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اين پشت سري ها توسط كنترل يونيت نصب شده در عقب پشتي صندلي و ما بين دو سرنشين كنترل مي شوند.

اين سيستم داراي سه سنسور مي باشد:
    - يك سنسور تشخيص انحراف مورب كه پشت سري ها را با تشخيص زاويه حداقل 52 درجه فعال مي كند.

فعال مي كند.درجه فعال مي كند.درجه فعال مي كند. ك سنسور تشخيص انحراف جلو و عقب كه پشت سري ها را با تشخيص زاويه حداقل 67     - يك سنسور تشخيص انحراف جلو و عقب كه پشت سري ها را با تشخيص زاويه حداقل 67     - يك سنسور تشخيص انحراف جلو و عقب كه پشت سري ها را با تشخيص زاويه حداقل 67 
ك سنسور تشخيص سقوط آزاد .    - يك سنسور تشخيص سقوط آزاد .    - يك سنسور تشخيص سقوط آزاد .

در صورتي كه به هر دليل برق خودرو قطع گردد (مثًال در اثر وارد شدن ضربه به جلوي خودرو يا واژگون شدن)، كنترل يونيت 
داراي ولتاژ ذخيره شده تا 5 ثانيه مي باشد تا طي اين زمان، پشت سري ها را فعال نمايد.

سقف متحرك
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كنترل يونيت پشت سري ها به كنترل يونيت  سقف برقي متحرك متصل مي باشد تا در صورت بروز ايراد، پيغام ايراد پشت سري ها 
را براي آن ارسال مي كند.

هنگام عمل كردن پشت سري ها، كنترل يونيت پشت سري با ايجاد يك الكترو مغناطيس، فنر نگهدارنده پشت سري را آزاد كرده 
و آنرا به باال مي برد.

1. سنسور انحراف مورب
2.سنسور انحراف عقب و جلو
3. سنسور واژگوني (سقوط)
4. ولتاژ ذخيره (اضطراري)

5. الكترو مغناطيس
6. سويچ  هاي لوله ايمني پشت سري

سيگنال ايراد

كنترل يونيت لوله ايمني پشت سري

برق مثبت
بعد از سويچ

سيگنال فعاليت 
پشت سري

UCT

سقف متحرك
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تعميرات

 (... و  برخوردهاي ضعيف  و  (مثل دست انداز ها  ناخواسته عمل كردند  در شرايط  ايمني پشت سري ها  لوله هاي  درصورتيكه 
مي توان آنها را توسط دست به موقعيت اوليه برگرداند.

براي انجام اين كار شما بايد از اهرم  آزاد كننده (1) استفاده كرده و لوله هاي ايمني پشت سري به سمت پايين (2) فشار براي انجام اين كار شما بايد از اهرم  آزاد كننده (1) استفاده كرده و لوله هاي ايمني پشت سري به سمت پايين (2) فشار 
دهيد تا قفل شوند (3).

تست هاي ممكن:
    -  بررسي عدم قطعي مدار

سقف متحرك
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