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 (SAGEM S3000موتور مگان )  ECUمراحل کاری 

 ECUولت می کند و  52پایه مشکی را تغذیه  22سوکت  D1پایه   UPCبا باز کردن سوئیچ، (2

 (WAKE UPمتوجه باز شدن سوئیچ می شود و در واقع از خواب بیدار می شود) 

1) ECU  پایهD1  پایه مشکی را منفی می کند و رله پمپ بنزین داخل  81کانکتورUPC فعا ل 

 می شود و پمپ بنزین به کار می افتد.

3) ECU  پایهD4 .کانکتور قهوه ای را منفی می کند و رله سیستم انژکتور فعال می شود 

کنیستر، شیر برقی  ( ، انژکتورها، شیر برقی8و2برق مثبت کویل ها) کویل  UPCدر این مرحله  (4

DEPHASERگرم کن سنسور اکسیژن ها و سنسور موقعیت میل بادامک را تامین ، 

 می کند.

متوجه فعال شدن  ECUولت می کند تا هم  52سوکت قهوه ای را تغذیه  M2پایه  UPCهمچنین  (1

 برای کنترل دریچه گاز برقی تامین شود. ECUرله انژکتور شود و هم برق مورد نیاز 

، سنسور پدال MAPسنسور  ولت مورد نیاز سنسور فشار گاز کولر، 1برق  ECUدر این مرحله  (6

گاز، پتانسیومتر دریچه گاز برقی، سنسور دمای هوای ورودی و سنسور دمای آب را تامین می 

 کند واطالعات سنسور ها را جمع آوری کرده و پردازش می کند.

و  E3سیگنال سنسور دور موتور را از پایه های  ECUدر این مرحله با استارت خوردن موتور،  (7

E4  سوکت قهوه ای خود دریافت می کند و متوجه چرخش موتور می گردد و چند کار همزمان

 انجام می دهد:

 پایه مشکی برای کویل ها 81سوکت   M3,M4الف( ارسال منفی پالسی از طریق پایه های      

 سوکت قهوه ای برای انژکتور ها A4تا A1یه های ب( ارسال منفی پالسی از طریق پا       

 DEPHASERسوکت قهوه ای برای شیر برقی  L3از طریق پایه  PWMج( ارسال سیگنال         

 پایه مشکی برای شیر برقی کنیستر 81سوکت  E1از طریق پایه  PWMد( ارسال سیگنال          

    ر ها به تنظیم وضعیت دریچه گاز برقی با دریافت اطالعات سنسو ECUبا روشن شدن خودرو،  (8

        و  DEPHASER،زمان پاشش انژکتورها، زمان شارژ کویل ها، آوانس جرقه و پاشش، شیربرقی 

 کنیستر می پردازد.

9) ECU  از طریق پایه هایA3,A4  پایه مشکی و توسط  22کانکتورUPC  با شبکه مولتی پلکس  

 خودرو در ارتباط است و به تبادل اطالعات می پردازد.به عنوان مثال:

 الف( ارسال اطالعات: دور موتور، دمای آب، فشار گاز کولر و.......    

 ب( دریافت اطالعات: سرعت خودرو، ولتاژ باتری، وضعیت دنده ی درگیر و....     
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 :روش تست سنسورها و عملگرها 

 :تست کویل ها 

 

  انژکتور ها:تست 

 اهم باشد. 52 ±%1سانتیگراد باید  20مقاومت انژکتورها در دمای 

 :تست سنسور دمای آب 

 

 :تست شیر برقی کنیستر 

 

 :تست گرمکن سنسور اکسیژن 
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 :تست سنسور دور موتور 

 

  1000تست قطعات موتور مگان : 
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 :عیب یابی متصل نشدن به دستگاه دیاگ 
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 :پیکره بندی و برنامه ریزی شاخص فالیویل 

 

 

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir

www.CarGarage.ir




