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ویرایش فارسی آگوست 2009

تمام حقوق تأليف و نسخه برداري از اين مستند فني متعلق به رنو است.
هر گونه تأليف مجدد و يا ترجمه، حتي جزئي، اين اطالعيه فني و نيز استفاده از سيستم شماره گذاري قطعات يدکي بدون اجازه 

قبلي و کتبي از رنو اکيداً ممنوع مي باشد.

»روش ها و دستورالعمل هاي تعميرات که در اين راهنما انجام آنها توسط سازنده توصيه شده است، مطابق با مشخصات فني 
خودرو که در زمان تهيه اين راهنما معتبر بوده اند، تهيه شده است.

در صورت تغيير در ساخت اجزاء و تجهيزات خودروها، ممکن است دستورالعمل هاي اين راهنما نيز از طرف سازنده تغيير کنند.«

Renault 2002
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مقدمه عیب یابی
مخفف ها

معنی مخففمخفف ها
ABSسيستم ترمز ضد قفل
ALPجدول عيب يابی
APCبعد از روشن کردن

 AVCقبل از روشن کردن
 BVAجعبه دنده اتوماتيک
 BVMجعبه دنده دستی
 BVRجعبه دنده روبوتيزه
 CANکنترل کننده شبکه
 ACتهويه مطبوع
 CDلوح فشرده
 PASفرمان هيدروليک
 DAEفرمان الکتريکی
 DVDDVD

 DTCکد عيب يابی
 EGR گردش مجدد گاز اگزوز
 ESPبرنامه پايداری الکترونيکی

 GMVمجموعه فن
 CNGگاز طبيعی فشرده
 LPG گاز نفت مايع شده
 HLEاستحکام تسليم باال
 MAG)گاز واکنش دهنده با فلز )برای جوشکاری فوالد
 MIG)گاز بی اثر با فلز )برای جوشکاری آلومينيوم
 MRدفترچه تعميراتی
 TNاطالعيه فنی

 OBD عيب ياب روی خودرو
 SERجوش نقطه  ای مقاوم
 SSPPسيستم مونيتورينگ فشار باد الستيک
 THLE استحکام کششی خيلی باال

 TMزمان کاری
 UCHUCH

 UPCواحد سوئيچينگ و حفاظت
 UCTواحد کنترل سقف
UHLEاستحکام تسليم فرا باال
VINشماره شناسايی خودرو
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   مگان يک خودرو مولتی پلکس نسل جديد است. مشخصات شبکه مولتی پلکس تغيير کرده است.تغيير اصلی در شبکه مولتی پلکس سرعت 
ارتباط است: اين از250kBauds   تا 500kBauds  روی مگان تغيير کرده است.

 تذکر:
 شبکه مولتی پلکس خودرو، شبکه ارتباطات عملکردی اصلی خودرو است. اما عمکردهای اختياری اصلی هنوز از طريق سيمهای پايه انجام می 

شود.
اين تغيير اجازه داده است که به دو طريق بهينه سازی جديد در جانمايی الکترونيک  ايجاد شود:

توزیع عملکردهای خودرو: واحدهای کنترل الکترونيکی اصلی موجود روی شبکه مولتی پلکس، چندين عملکرد را کنترل می کنند                                 	•          
            )برای مثال: UCH: دسترسی، حفاظت خودرو، چراغها، برف پاک کن، گرمايش اتاق سرنشين، مانيتور فشار باد الستيک(.

           •حذف سنسورهای اضافی: سيگنال"زاويه غربيلک فرمان" استفاده شده توسط برنامه پايداری الکترونيک توسط فرمان الکتريکی توليد
            شده و سپس به شبکه مولتی پلکس فرستاده می شود. بنابراين سنسور زاويه غربيلک فرمان استفاده شده توسط برنامه پايداری الکترونيک،

          وجود ندارد.
اين تغيير همچنين اجازه می دهد که عيب يابی روی واحدهای کنترل الکترونيکی موجود روی شبکه مولتی پلکس به جای کابل شبکه عيب 

يابی)خطوطK/L(، توسط شبکه ارتباطات اصلی خودرو )شبکه مولتی پلکس( انجام شود. 

              

توجه:
 Elé. خودرو جديد )شماره connection sensor lead نصب شده در CLP مگان تنها می تواند عيب يابی با استفاده از ابزار  عيب يابی

1674  يا 00 00 167 400( را پشتيبانی نمايد. 

مهم:
اگرچه، مگان هنوز از دو روش متفاوت عيب يابی استفاده می کند:

شبکه مولتی پلکس: که اجازه می دهد که عيب يابی واحد کنترل الکترونيکيهای زير انجام شود:داشبورد، فرمان الکتريکی، کيسه  •          
           هوا، تهويه هوا اتوماتيک، UCH، سيستم ترمز ضد قفل، برنامه پايداری الکترونيک، واحد سوئيچينگ و محافظت، موتور.

شبکه عیب یابی خطوط K/L: عيب يابی روی واحدهای کنترل الکترونيکی زير را اجازه می دهد: انتقال قدرت اتومات، واحد 	•          
          LPG-NGV، المپ زنون.

ساير واحدهای کنترل الکترونيکی معين، اگرچه روی شبکه مولتی پلکس خودرو وجو دارد، هنوز با "عملگر خود عيب ياب" نصب می شوند: 
واحد ارتباطات مرکزی)Carminat(، واحد آموزش رانندگی.

مهم:
منبع تغذیه واحد کنترل الکترونیکی برای مراحل عیب یابی:

          برای اجرای عيب يابی روی واحدهای کنترل الکترونيکی خودرو مطابق زير عمل نماييد:
   top of the( 2 و سناريو )basic, not hands-free(  کارت رنو را در نگهدارنده کارت قرار دهيد )سناريو 1 خودرو بدون کليد 	•          

 )range, hands-free           
روی دکمه استارت) بيشتر از 5 ثانيه( بدون ايجاد شرايط استارت زدن فشار دهيد. 	•          

ابزار عيب يابی را متصل کرده و عمليات موردنياز را انجام دهيد. 	•          
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نوآوری ها روی مگان:
نوآوری ها روی مگان ممکن است به سه دسته تقسيم شوند:

 
اين قسمت سرويس های جديد موجود روی خودرو و يکی کردن آنها روی خودرو را توضيح  می دهد.نوآوری های عملکردی

اين قسمت توزيع کارکردهای اصلی و واحد های کنترل الکترونيکی  جديد نصب شده روی خودرو را توضيح نوآوری های ساختاری
می دهد.

نوآوری های
       عیب یابی   

اين قسمت تغييرات انجام شده عيب يابی روی خودرو مگان را توضيح می دهد:
•	اجازه عيب يابی روی شبکه مولتی پلکس خودرو

)new vehicle to diagnostic tool connection sensor lead( 
•	توسعه و تکميل عملگرهای عيب يابی شبکه مولتی پلکس)اندازه گيری های فيزيکی نوع عيب، کمک عيب 

ياب و غيره(
•	پوشاندن تنوع و پيچيدگی عملکرد های خودرو : عيب يابی توسط عملکرد، واحد های کنترل الکترونيکی چند 

منظوره، غيره.

1 -نوآوری های عملکردی
نوآوری های عملکردی اصلی روی خودرو مطابق زير است:

خودرو بدون 
کلید)دسترسی، 

حفاظت-عدم حفاظت 
و استارت زدن      

)hands-free

اين عملکرد توسط واحدهای کنترل الکترونيکی زير انجام می گردد: 
•	UCH: وظيفه دسترسی و حفاظت خودرو )ايموباليزر(

•	قفل فرمان: مشارکت در حفاظت خودرو)قفل الکترومکانيکی غربيلک فرمان(
•	موتور: وظيفه حفاظت خودرو )ايموباليزر( و کنترل موتور استارتر

•	واحد حفاظت سوئيچينگ: وظيفه تامين برق موتور استارتر درخواستی UCH و برای مديريت موتور

 برنامه پایداری 
الکترونیک

اين عملکرد توسط واحدهای کنترل الکترونيکی زير انجام می گردد: 
•	سيستم ترمز ضد قفل-برنامه پايداری الکترونيک: مسئول عملکرد آناليز مسير بوسيله سنسورهای سرعت، 

سنسور انحراف، سنسور شتاب عرضی و زاويه غربيلک فرمان)قصد راننده: سيگنال توسط فرمان الکتريکی 
فرستاده می شود( می باشد.

•	تزرريق سوخت: مديريت گشتاور موتور برای تصحيح مسير با درخواست برنامه پايداری الکترونيک يا انتقال 
قدرت اتوماتيک.

•	انتقال قدرت اتوماتيک: با ترجمه)مشترک با واحد کنترل الکترونيکی موتور ( قصد راننده، گشتاور مورد نياز به 
واحد کنترل الکترونيکی  موتور فرستاده می شود.

چراغها-المپ زنون

اين عملکرد توسط واحدهای کنترل الکترونيکی زير انجام می گردد: 
•	UCH: ترجمه قصد راننده، مديريت دسته چراغ روشنايی، چراغهای راهنما و چراغهای مه شکن عقب 

•	واحد حفاظت سوئيچينگ: وظيفه  تامين نيروی مورد نياز چراغها، چراغهای بغل، چراغهای جلو و چراغهای 
مه شکن جلو

•	المپ زنون: وظيفه مديريت و تصحيح چراغهای نور باال.
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Multimedia

اين عملکرد توسط واحدهای کنترل الکترونيکی زير انجام می گردد: 
•	واحد ارتباطات مرکزی)Carminat(: مسئول عملکرد.

•	نمايشگر سيستم ناوبری: اطالعات وابسته به ناوبری را نمايش می دهد.
مهم:

اين عملکرد ممکن است توسط نمايشگر راديو، بسته به نوع ناوبری)basic- top of thr range( نيز فراهم شود.

مانیتور فشار باد 
الستیک

اين عملکرد توسط واحدهای کنترل الکترونيکی زير انجام می گردد: 
•	UCH: مسئول عملکرد و همچنين دريافت کننده سيگنال های فشار باد تاير را در آن قرار دارد.

•	صفحه نشانگرها: اطالعات مربوط به مانيتور فشار باد الستيک را نمايش می دهد.
تذکر:

فشار باد الستيک توسط شيرهای مخصوص نصب شده با سنسورهای فشار باد الستيک، مونيتور می شود.

 2-طراحی نوآوری ها:
 این نوآوری ها مربوط به خدماتی است که قباًل استفاده شده اما با یک روش مخصوص روی مگانII اجرا شده است:

تهویه مطبوع

اين سرويس به طور استاندارد روی خودروهای RENAULT وجود دارد، فقط توزيع وظايف آن مخصوص است:
•	تهويه مطبوع: مسئول قصد کاربر)مديريت دما برای کنترل تهويه مطبوع( و اختالط و توزيع هوای اتاق 

سرنشين)کنترل دستی تهويه مطبوع( می باشد.
•	UCH: مسئول عملکرد سيستم گرمايش می باشد.

•	سيستم تزريق سوخت: مسئول مديريت تهويه مطبوع)سيکل سرما( می باشد.
•	واحد حفاظت سوئيچينگ: مسئول تامين برق مورد نياز برای تهويه مطبوع)کمپرسور و فن خنک کننده موتور( 

می باشد. 

برف پاک کن
توزيع کارکردها مطابق زير می باشد:

•	UCH: مسئول قصد راننده، برای مديريت دسته راهنمای برف پاکن و برف پاک کن شيشه عقب می باشد.
•	واحد حفاظت سوئيچينگ: مسئول تامين برق مورد نياز برای برف پاکن شيشه ها می باشد.

چراغها
اين کارکرد قباًل در قسمت 1 نوآوری های عملکردی توضيح داده شده است. برای اطالعات بيشتر به اين بخش 

مراجعه نماييد.
تذکر:

در چراغهای بدون المپ زنون، واحد حفاظت سوئيچينگ چراغهای جلو نور باال را مديريت می کند. 
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مدیریت موتور- تزریق

اين کارکرد بوسيله دو کامپيوتر تقسيم شده است.
•	تزريق سوخت: مديريت برنامه ريزی و اطالعات  مربوط به مديريت موتور، و با تنظيم سرعت و محدوديت 

کارکرد 
•	واحد ارتباطات و حفاظت: مديريت برق مورد نياز مديريت موتور. واحد ارتباطات و حفاظت همچنين رله پمپ 
سوخت و فعال کننده های کنترل شده توسط کابل را بوسيله واحد کنترل الکترونيکی موتور، باهم يکی می 

کند.

در پايان، مگان يک واحد کنترل الکترونيکی جديد دارد که هرگز روی هيچيک از خودروهای قبلی RENAULT نصب نشده است: واحد حفاظت 
سوئيچينگ. کارکردهای اصلی اين واحد کنترل الکترونيک مطابق زير است:

رله های تغذيه اصلی خودرو مستقيماً درون واحد حفاظت سوئيچينگ جمع شده اند.)شامل رله پمپ سوخت منبع تغذیه خودرو
و محرکهای موتور(

مديريت موتور استارتر، کمپرسور تهويه مطبوع و فن خنک کن موتور.واحد تغذیه برای تزریق

UCHمديريت چراغها)ترکيب شده با المپهای زنون( و برف پاک کن هاواحد تغذیه برای

واحد تغذیه برای تهویه 
مطبوع

مديريت گرمکن شيشه عقب
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3- نوآوری های عیب یابی
توسعه طراحی کارکردی و الکترونيکی مگان دارای تغييرات موردنياز در پروسه عيب يابی مورد استفاده  می باشد. تغييرات اصلی عيب يابی مطابق 

زير می باشد:
•	ابزار جديد عيب يابی برای سيم رابط سنسور اتصال خودرو )vehicle connection sensor )lead: اين تغيير با محيط واسطه جديد مورد 
استفاده برای ارتباطات با واحدهای کنترل الکترونيکی موجود روی شبکه ارتباطات اصلی خودرو : شبکه مولتی پلکس ضروری است. اين رابط 
کارتهای ارتباطی را برای واحدهای کنترل الکترونيکی شبکه مولتی پلکس و واحدهای کنترل الکترونيکی که می تواند عيب يابی را روی خطوط 

K/L پشتيبانی نمايند را ترکيب ميکند.

مهم:
آزمونهای دسته سيمهای کيسه هوا و اندازه گيری های فيزيکی متنوع بايد بوسيله مدول ها و کابل های ابزار عيب يابی موجود همواره انجام گردد.

• وجه مشترک جدید برای ناوبری ابزار عیب یابی: نمايشگر ناوبری ابزار عيب يابی برای عيب يابی مگان تغيير کرده است. به ويژه به تغييرات 
زير توجه نماييد:

• شناسایی خودرو از طریق وارد نمودن VIN: در حال حاضر اين تغيير مخصوص خودروی مگان است. اين می تواند بصورت دستی يا 
اتوماتيک بوسيله بازرسی خودرو انجام گردد. همچنين نوع خدمات پس از فروش و مدل جعبه دنده و موتور را بدست ميدهد.

تذکر:
اين تغيير در نهايت به تمامی خودرو های RENAULT که می توانند عيب يابی را از طريق شناسايی VIN پشتيبانی کنند، توسعه می يابد 

)مثال: ,Laguna II  Clio II فاز2(  

• تمایز بین عیب یابی و منوی تعمیرات: منوی عيب يابی تمامی عملکردهای مربوط به آناليز خطای الکتريکی و الکترونيکی پردازش خطاها، 
کنترل تطابق، دستورات فعال ساز و پردازش شکايات مشتری( را يکی می کند.در حاليکه منوی تعميرات اجازه اجرای تمامی عملياتهای مربوط 
به تعويض اجزاء و /يا اصالح پيکر بندی سيستم عيب يابی)عمليات های خواندن پيکربندی ، پيکربندی، برنامه ريزی، دستورات ويژه و غيره( را 

می دهد.

•	تست درستی جانمایی الکترونیک جدید: از آنجا که کارکرد صحيح خودرو به درست بودن شبکه مولتی پلکس)شبکه ارتباطات عملکردی 
اصلی( و سيستمهای الکترونيک سيمی بستگی دارد، تست شبکه مولتی پلکس تغيير نموده، و تبديل به تست درستی جانمايی الکترونيک خودرو 

شده است. تغييرات مطابق زير می باشد:

اما  است.  مانده  باقی  بوده   RENAULT پلکس  مولتی  برای خودروهای  قباًل  که  تستی  با  مشابه  اين تست  • تست شبکه مولتی پلکس: 
انواع خطاهای شبکه مولتی  اندازه گيريهای فيزيکی  اين تست همچنين خواندن تعدادی خطاها از واحدهای کنترل الکترونيکی مولتی پلکس، 
پلکس)مدار باز، اتصال کوتاه به بدنه، اتصال کوتاه به +ve رينگهای معيوب( را يکی می کند و يک روش کمکی برای کشف واحد کنترل الکترونيکی 

معيوب يا رينگ )درصورت از کار افتادن کامل شبکه( می باشد. 
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•	تست سایر واحدهای کنترل الکترونیکی که عیب یابی را پشتیبانی می کنند: اين تست شامل اتصال و شناسايی واحدهای کنترل 
الکترونيکی موجود روی خودرو که می توانند خطوط K/L عيب يابی را پشتيبانی کنند،  می باشد.

•	موضوعات عیب یابی جدید: موضوعات عيب يابی اکنون به دو قسمت جداگانه تقسيم می شوند:

• عیب یابی واحد کنترل الکترونیکی:   به جز نحوه ارائه منو که تغيير کرده، موضوعات عيب يابی مشابه هستند. حاالت و پارامترهای منوها 
اصالح شده است تا امکان نمايش همزمان آيتم های اطالعات و تقسيم صفحه بوسيله عملکرد و زير عملکرد )به عنوان مثال:"احتراق" زير عملکرد  
تزريق سوخت(را بدهد. عالوه بر اين، مراحل عيب يابی واحد کنترل الکترونيکی اجازه دسترسی به منوی "تعمير" خودرو هنگام تعويض قطعاتی 

که با خودرو هماهنگ هستند )پيکربندی ، برنامه ريزی( را می دهد. 

• عیب یابی بوسیله عملکرد: محدود به عيب يابی واحد کنترل الکترونيکی موجود روی شبکه مولتی پلکس خودرو و
عملکردهای خودروی بدون کليد، تهويه مطبوع و الستيک تاير می باشد. اين مدل جديد عيب يابی امکان عيب يابی کلی 

يک عملکرد )که بايستی بوسيله ارتباط همزمان با تمامی واحدهای کنترل الکترونيکی درگير انجام شود( را می دهد. در
اين روش، امکان آناليز همزمان تمامی اجزاء مربوط به يک عملکرد، همچنين نظارت همزمان بر تبادالت سيستم داخلی بين 

واحدهای کنترل الکترونيکی مسئول يک سرويس وجود دارد. 

تذکر: 
در صورت پيدا کردن قطعه معيوب، الزم است روی حالت عيب يابی واحد کنترل الکترونيکی سوئيچ نموده و عمليات پيکربندی و برنامه ريزی را 

روی قطعه تعويض شده اجرا نماييد.
                  

اگر يک عيب عملکردی پيدا شود، يک قطعه فيريکی تعويض می شود: از اينرو انتخاب ها  ناوبری موردنظر ابزار عيب يابی را می سازند.
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فهرست خالصه واحدهای کنترل الکترونیکی و عملکردهای موجود روی خودروی مگان:

نام واحد کنترل 
الکترونیکی

زیر عملکرد عیب یابیعملکرد اصلیروش عیب یابیاتصال

● ابزاراستانداردکیسه هوا
● شبکه مولتی پلکس

●حفاظت غير فعال 
بوسيله عمل نمودن کيسه 

های هوا

ندارد

●ابزاراستانداردسیستم ترمز ضد قفل
● شبکه مولتی پلکس

  ●ترمز ضد قفل در فاز 
ترمز

ندارد

● ابزارانتخابیجعبه دنده اتوماتیک
● خطوط K/L)با اينکه 

روی شبکه مولتی پلکس 
موجود است(

●تعويض اتوماتيک وابسته 
به قصد راننده

ندارد

●خود عيب يابانتخابیواحد آموزش رانندگی
●شبکه مولتی پلکس

 dual"مديريت سيستم● 
"control

ندارد

تهویه مطبوع دستی و 
اتوماتیک

●تهويه مطبوع دستی انتخابی
نمی تواند عيب ياب را 

پشتيبانی نمايد
●ابزار برای تهويه مطبوع 

اتوماتيک
●شبکه مولتی پلکس

 ●تهويه مطبوع:  
   قصدکاربر و توزيع 

  هوای محفظه خودرو

تهويه مطبوع

تغذیه الکتریکی فرمان 
الکتریکی

●ابزاراستاندارد
●شبکه مولتی پلکس

تغذيه زاويه غربيلک فرمان ●تغذيه فرمان الکتريکی
به برنامه کنترل پايداری 

الکترونيک
برنامه کنترل پایداری 

الکترونیک )شامل 
سیستم ترمز ضدقفل(

●ابزارانتخابی
●شبکه مولتی پلکس

●عملکرد ترمز ضد قفل
●برنامه کنترل پايداری 

الکترونيک

ندارد

●ابزاراستانداردتزریق سوخت
●شبکه مولتی پلکس

 ●واحد کنترل  
الکترونيکی موتور

خودرو بدون کليد تهويه 
مطبوع

LPG/NGV              ابزارانتخابی●
●خطوط K/L)با اينکه 

روی شبکه مولتی پلکس 
موجود است(

●مديريت سوخت رسانی 
LPG/NGV

ندارد

المپ 
)COSLAD(زنون

●ابزارانتخابی
K/L خطوط●

●موقعيت و مديريت 
چراغهای جلو نور باال

ندارد

واحد ارتباطات 
،)Carminat(مرکزی

●خود عيب يابانتخابی
●شبکه مولتی پلکس

ندارد●ناوبری ماهواره
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نام واحد کنترل 
الکترونیکی

زیر عملکرد عیب یابیعملکرد اصلیروش عیب یابیاتصال

UCHابزاراستاندارد●   
●شبکه مولتی پلکس

●مديريت دسترسی و 
محفظه خودرو

خودرو بدون کليد تهويه 
مطبوع

الستيک ها
 واحد حفاظت 

سوئیچینگ
   ●ابزاراستاندارد

●شبکه مولتی پلکس
●مديريت خروجی )بيشتر 

محفظه موتور ( 
خودرو بدون کليد تهويه 

مطبوع

   ●ابزاراستانداردصفحه نشانگرها
●شبکه مولتی پلکس

الستيک ها●نمايش اطالعات خودرو

●عيب يابی را پشتيبانی استانداردقفل ستون فرمان
نمی کند )نظارت توسط 

)UCH
●شبکه مولتی پلکس

●تثبيت و عدم حرکت 
ستون فرمان )حفاظت 

خودرو( 

خودرو بدون کليد
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