
 

 تِ ًام خذاًٍذ تخؽٌذُ ٍ هْرتاى
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 متا ظال

ٍ تَضیحات ارائِ  ترای درک تْتر هثاحث اییج تِ پیػ ًیاز ّی احتیایراتی تعوهثل ّوِ دٍرُ ّا  ECUدٍرُ تعویرات 

تیؽتریي یادگیری ترای ّوکاراى داؼتِ تاؼِ.تا  داردذُ ؼ
 

 کِ هثاحث زیر رٍ هطالعِ تفرهاییذ:ٌْاد هیکٌین پیؽاز ایي رٍ 

 الکترًٍیک هثاًی -1

  کاری لحین ٍ هًَتاش هخصَؾ اتسار تا آؼٌایی -2

  SMD  ّای پکیح هخصَصا الکترًٍیک قطعات  تا آؼٌایی  -3

 اًصکتَری ّای ظیعتن تا آؼٌایی -4

  ًیاز هَرد ّای ترًاهِ تا کار ٍ کاهپیَتر تا آؼٌایی -5

 گیری اًذازُ ّای دظتگاُ ٍ دیاگ ، پرٍگراهر ّْای دظتگا تا آؼٌایی -6

 

  از هیتًٌَذ  ر ایٌترًت هَخَد ّعت ٍ ّوکاراىزُ کافی دتِ اًذادر ارتثاط تا آؼٌایی تا کاهپیَتر ّن اطالعات

تلذ کارکٌِ تایذ اطالعات هقذهاتی ٍ کار تا کاهپیَتر رٍ  ecuاًٍا اظتفادُ کٌٌذ.در کل کعی کِ هیخَاد تعویرات 

 تاؼِ.

 ػ ّعت کِ در اداهِ ٍ رظیذى تِ تخا ٍ دظتگاُ ّْای هَرد ًیاز ترای تعویرات ٍّگراهرٍ هَرد آخر ّن کار تا پر

 خَاّذ ؼذ. ارائِات هَرد ًظر تَضیح
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ECU : Electronic Control Unit                                   کٌترل الکترًٍیکٍاحذ  

 

 هقذهِ:

ECU هخفف Electronic Control Unit خَدرٍی یک کٌترل ٍ ّذایت ًقػ ٍ تاؼذ هی الکترًٍیک کٌترل ٍاحذ یا 

 . دارد عْذُ تر را اًصکتَری

 کاهل تطَر آلَدگی، اظتاًذاردّای کردى پاض تَاًایی ٍ تْتر عولکرد تذلیل اًصکتَری خَدرٍّای داًیذ هی کِ ّواًطَر

  تعْذُ ایي ٍاحذ اظت. ظیعتن ایي کٌترل  ٍ اًذ ؼذُ کارتراتَری خَدرٍّای خایگسیي دًیا توام در

ECU تِ را الزم پاظخْای ٍ کردُ تحلیل را خَدرٍ ؼرایط ٍ ٍضعیت اظت هتصل خَدرٍ تِ کِ ظٌعَرّایی تِ تَخِ تا 

 . کٌذ هی اعوال...  ٍ کَئل اًصکتَرّا،: از عثارتٌذ کِ خرٍخیْا
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ٍ اقذاهات الزم را تا  درک را هَتَر ؼرایط تَاًذ هی تْتر ECU تاؼذ تیؽتر ٌعَر ّا ٍ عولگرّا در خَدرٍظ تعذاد چِ ّر

 ارظال دظتَرات تِ ٍاحذ ّای هختلف اًدام دّذ.

 ،MAP یا هاًیفَلذ داخل فؽار ظٌعَر ،RPM یا هَتَردٍر ظٌعَر: از عثارتٌذ اًصکتَری خَدرٍّای هْن ظٌعَرّای 

 ... ٍ ضرتِ ظٌعَر ، اکعیصى ظٌعَر ،ATS َّا دهای ظٌعَر ،CTS یا آب دهای ظٌعَر ،TPS یا گاز دریچِ ظٌعَر

 

 

 

 

 

 

  اظت هذرى ظازی خَدرٍ صٌعت در کلیذی فٌاٍریْای از یکی ECU ظاخت ٍ طراحی

 در را ای ٍیصُ کارکرد ٍ ّذایت یا تٌظین ، ًظارت ٍظیفِ کِ اظت افسار ًرم ٍ افسار ظخت از ای هدوَعِ ؼاهل ECU یک

 . دارد عْذُ تِ خَدرٍ

 .ّعتٌذ ECU کارترد از ّایی ًوًَِ( AirBag) َّا کیعِ ایوٌی ظیعتن ،( ABS) ترهس قفل ضذ ظیعتن 

 8561 ظال در کِ گردد هی تاز JETronic ًام تِ آلواى( Bosch) تَغ ؼرکت اًصکتَری ظیعتن تِ ECU تکٌَلَشی آغاز 

 .ؼذ ًصة VW 1600TL ٍاگي فَلکط خَدرٍی در

 . اظت افسایػ حال در رٍز تِ رٍز خَدرٍ ظاخت در آى افسار ًرم ٍیصُ تِ ٍ ECU تکٌیکی ٍ اقتصادی ًقػ ٍ اّویت 
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 :  ECUتعویرات 

 تخػ اظت: 2ؼاهل  ECUتطَر کلی تعویرات 

  افساری ًرم تعویرات:  دٍم تخػ                     : تعویرات ظخت افساری تخػ اٍل

 اظت. ECU افسار از ًرمخراتی در حَزُ ظخت افسار تعیار کوتر : 8ًکتِ 

 اتتذا تِ تحث ظخت افسار ٍ ظپط ًرم افسار اؼارُ خَاّذ ؼذ. :2ًکتِ 

 ٍ قطعات اظتفادُ ؼذُ در آى اظت. ECUترای تعویرات ظخت افساری ًیاز تِ ؼٌاخت اًَاع 

 در خَدرٍ: ECUاًَاع 

8

در خَدرٍّای پصٍ پارض 

Magneti Marelli -

 ٍ زاًتیا     ظوٌذ  –

 

 

 

 

2

در خَدرٍّای ظوٌذ 

Sagem -

SL96 , S2000         

 RD-پیکاى-پارض –

 ٍ پرایذ  2ٍ3، 8تیپ  206پصٍ 
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3- 
Valeo 

S2000             

 RD-پیکاى-پارض –در خَدرٍّای ظوٌذ 

 ٍ پرایذ  2ٍ3، 8تیپ  206پصٍ 

 

 

 

 

4- 
Siemens 

Siemens    ( زیوٌط خذیذپرایذ) –  ٍاًت پیکاى– RD- 405-َری 

Siemens VDO             ( زیوٌط قذینپرایذ) 
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5-Bosch x

 6ٍ  5تیپ  206پصٍ  

SD 206پصٍ  –زاًتیا 

 پرایذ -ًیعاى زاهیاد 

 

 

 

 

تعذ ّای  ًَع هی تاؼذ کِ در قعوتؼاهل چٌذیي  در تاال هعرفی ؼذُّای  ecuّر کذام از هذل 

 .خَاّین پرداخت ًکات تعویراتی آىٍ افسار ٍ هعرفی قطعات  ظختهعرفی ّر کذام ٍ تؽریح  تِ
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 ECU S2000: اًَاع

S2000-10 - Sagem 

S2000-11- Sagem 

S2000-3E- Sagem 

S2000-3F- Sagem 

S2000-35- Sagem 

 

S2000-Valeo-PL4 

 ًکبت:

  در ایي ًَع ازecu  ّوچٌیي –ّب برای حفبطت از برد الکترًٍیکی )ًفَر آة ٍ گرد ٍ خبک

 پَؼبًذُ ؼذُ اظت.هبًٌذ تببدل حرارتی( توبم برد از هبدُ ای رزیي 
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  ایي  بردقطعبت تعَیض تعویر ٍ برای ecu یذ بب یک ٍظیلِ ًَک تیس هثل کبتر، بب

ایي  درآٍردىاقذام بِ ّبی هخصَؾ ٍ یب اظتفبدُ از هحلَل براظبض ؼببلَى هخصَؾ 

 رزیي کٌین.

 ًَع ظی قببل برًبهِ ریسی در  آیSagem 

EEPROM  95080    8Kbit SPI BUS    

  ٍ در ًَعValeo     

EEPROM  95160    16Kbit SPI BUS    

 

 

 

 

 

 

 : ICخرابی ّبی ًبؼی از ایي 

 پبؼی ظَخت زهبى رفتي ببال -1

 ظَز دٍگبًِ خَدرٍّبی در هعوَالً اکعیصى ظٌعَر ًکردى کبر -2

  خَدرٍ ًخَردى گبز -3

 هتٌبٍة خطبّبی ًؽذى پبک -4

 گبز دریچِ زاٍیِ رفتي ببال -5
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قطعبت هحل قرارگیری ایي آی ظی در ظبشم ٍ ٍالئَ هتفبٍت اظت کِ در اداهِ در بحث تَضیح 

 خَاّذ ؼذ.ارائِ  الزم، تَضیحبت ECUبرد 

 :  Valeoبرد 
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    : S2000برد 
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 ّب بِ ؼرح زیر اظت: ECUهذل از هْوتریي قطعبت اظتفبدُ ؼذُ در ایي 

 تَضیحبت پکیج ًبم قطعِ ردیف

1 

TLE 4471 

 

 

PG-DSO-20  ٍلت 5بِ  12رگَالتَر تبذیل 

2 

95080 

 

SO8  ِحبفظEEPROM- هقذار کیلَهتر-کذ کلیذ 

3 

TLE 6220 

 

PG-DSO-20  4تب  1 ّبیاًصکتَردرایَر 

4 

VND 10 

 

D-Pack اصلیرلِ  – اکعیصى ّبیدرایَر گرم کي ظٌعَر 

5 

M29F200BB 

 

TSOP-48 برًبهِ راُ اًذاز -آی ظی فلػECU –  خطبکذ ثبت 

6 

VB029 

 

Power SO-10  4تب  1درایَر کَئل ّبی 

7 
HIP9011 

 

SOIC  بِظٌعَر ضردرایَر 
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 بَغ خَاّین پرداخت.ّبی زیوٌط ٍ  ECU اًَاع  بررظیدر اداهِ بِ 

 بب هب ّوراُ ببؼیذ.
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  S2000 ّبی ECU ثرد لطعبت از ثعضی ثِ تر دلیك ًگبّی

 
 

 TLE 4471 رگَالتَر -1

 

   پبیِ 02

  ٍلت 9 ثِ ٍلت 10 ٍلتبش تجذیل : ٍظیفِ

 تعویراتی: ًکبت

  ٍلت صفر 02-11- 12- 1 پبیِ

 دارد. ثَق ثبزر تست در 11 ثِ 11 پبیِ

 دارد. ثَق ثبزر تست در 0 ثِ 11 پبیِ

 دارد. ٍلت 9 خرٍجی 11 ٍ 9 پبیِ

 هپ سٌسَر ٍلت 9 خرٍجی 1 پبیِ

 

 تست: ًحَُ

 گیری اًذازُ ECU  کردى ثبز ثذٍى راحت رٍش

 گبز دریچِ پتبًسَهتر یب ٍ سٌسَر هپ ٍلتبش

  ٍلتبش ثبیذ سٌسَرّب ایي سَکت کطیذى ثب کِ است

 ثبضین. داضتِ ّب پبیِ رٍی ٍلت 9

 

  ٍ هیذّین لرار DC ٍضعیت در کِ است هتر هَلتی از استفبدُ ،ثبز سَیچ حبلت در ّن دیگر رٍش

 .ثبضذ ٍلت 9 ثبیذ کِ (11 پبیِ)ًینهیس زهیي ثِ دیگِ سر ٍ 11 پبیِ ثِ را پراةسر یک

 

 : سی آی ایي خراثی صَرت در

 

 .ضِ ًوی رٍضي چک چراغ -1

0- Ecu ِضِ ًوی ٍصل دیبگ دستگبُ ث. 

 ضِ. ًوی رٍضي استبرت ثب هبضیي -3
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0-  L9823     

  

 SO-24  پکیج:    

 

 پبیِ 01

  : ٍظیفِ

 کَلر – ثٌسیي پوپ درایَر 

 چک چراغ – تٌذ ٍ کٌذ دٍر في

 

 تعویراتی: ًکبت

  ٍلت صفر 02-11- 12- 1 پبیِ

 ٍلت 9 ٍلتبش  3 پبیِ

 اتصبل ثذٍى 10 – 9 پبیِ

  خرٍجی 11-19-11-13-8-7-1- 9 پبیِ

 کردى درایَ ثرای

 سی آی کبری فرکبًس – 18 یِ پب

  سریبل ثصَرت خرٍجی ٍ ٍرردی 19 ٍ 0 پبیِ

 هیکرٍ تَسط کردى ریست ثرای 1 پبیِ

 

 

 سی: آی ایي خراثی عالئن

 في لطعی -1

 ثٌسیي پوپ خراثی  -0

 کَلر ًذازیا راُ دستَر ارسبل عذم -3

 چک چراغ ثَدى خبهَش -1

 

 ecu سَکت ّبی پبیِ ٍ هیکرٍ کطی سین هسیر سالهت از سی آی ایي تعَیض از لجل :1ًکتِ

  کٌیذ حبصل اطویٌبى

 

 اثتذا ثٌبثرایي هیطَد. حل eeprom  سی آی ریسی ثرًبهِ ثب ایرادات ایي از ثعضی :0 ًکتِ

 هَزشآ لطعِ ایي کردى پرٍگرام صحیح ًحَُ ثعذ ّبی لسوت کٌیذ.)در پرٍگرام را سی آی ایي

 ضَد( هی دادُ
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3- 
HIP9011 

 ضرثِ سٌسَر اًذاز راُ ٍظیفِ:

 کٌذ اًذازی راُ هیتَاًذ را ضرثِ سٌسَر عذد 0

 

 

 

 تعویراتی: ًکبت

  ٍلت صفر 8 - 0 پبیِ

 ٍلت 9 ٍلتبش  11 - 7 – 1  پبیِ

 اتصبل ثذٍى 1 – 9 پبیِ

 سی آی کبری فرکبًس – 13 یِ پب

  سریبل ثصَرت خرٍجی ٍ ٍرردی 11 ٍ 10 پبیِ

 ّب ٍرٍدی 02-19 – 11 ٍ 19 ّبی پبیِ

  ّب خرٍجی 18 ٍ 17 ّبی پبیِ

 

 

 

 

 سی: آی ایي خراثی عالئن

 ضرثِ سٌسَر خطبی (Sensor knock) تعَیض ثب صَرتی در ECU رفع هطکل ایي 

 . گردد

 ضرثِ سٌسَر خطبی (Sensor knock)  : تبین تسوِ ثَدى تٌطین از تعَیض از لجل 

 کٌیذ حبصل اطویٌبى خَدرٍ

 ضرثِ سٌسَر خطبی (Sensor knock)  : سیلٌذر سر ثَدى سبلن از تعَیض از لجل 

 کٌیذ. حبصل اطویٌبى

  
 

 

 حل صَرت در ًوبییذ ریسی ثرًبهِ هجذدا را eeprom  سی آی  لطعِ ایي تعَیض از لجل ًکتِ:

 کٌیذ. تعَیض ثِ الذام ، هطکل ًطذى
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 Siemens ّبی ECU اًَاع

 
 
 

 CI.1 Siemens پرایذ ٍ ٍاًت پیکبى 

 

 CI.2 Siemens آرٍ ٍ پرایذ 

 

 CI.3 Siemens ٍآر 

 

 CI.4 Siemens پرایذ ٍ سوٌذایوَثیالیسر 

 

CI.5 Siemens سَرى ایوَثیالیسر 

 
CI.6 Siemens 

 

CI.7  Siemens 
 
8CI.  Siemens 
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 ّب ثِ ضرح زیر است: ECUهذل از هْوتریي لطعبت استفبدُ ضذُ در ایي 

 تَضیحبت پکیج ًبم لطعِ ردیف

1 

A2C33648

 

P-DSO-20  ٍلت 9ثِ  10رگَالتَر تجذیل 

0 

TPIC8101D

 

 

SOIC-20ِدرایَر سٌسَر ضرث 

3 

82C250

 SO-8 ِدرایَر ضجکCAN

1 

A2C08350
 

 

 

 

QFP64کٌیستراٍل ٍ دٍم ، في ، رلِ  ّبدرایَر اًصکتَر ، 

9 

AM29F400BB 
 

 

 

SO-44ثرًبهِ راُ اًذاز -آی سی فلصECU – ثجت کذ خطب 

1 

U705

SOP-20  درایَرStepper

7 

LM2903       

 

 

SO-8 تمَیت کٌٌذُ دٍر هَتَر 
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ثِ ثررسی اًَاع  ًگبّی دلیك تر ثِ ثعضی از ایي لطعبت خَاّین پرداخت ٍ سپس در اداهِ 

ECU  هیپردازین.ّبی ثَش 

 ثب هب ّوراُ ثبضیذ.

 

 

 

 

www.cargeek.ir

www.CarGeek.ir

www.cargeek.ir

http://www.cheraghcheck.ir/
http://www.cheraghcheck.ir/
http://www.cargeek.ir
http://www.cargeek.ir/
http://www.cargeek.ir/


  Siemens ّای ECU بزد لطعات اس بعضی بِ تز دلیك ًگاّی

 

 . ًذارًذ بزد رٍی رسیي menssie  عزی ّای ecu   اٍل: ًکتِ

 .هیکٌٌذ اعتفادُ  فلؼ آیغی اس آى بجای ٍ ًذارًذ eeprom  دٍم: ًکتِ
 

 48363A2C رگَالتَر -1

 P-DSO-20 پکیج:          
 گزدیذ( اصالح ٍ داؽت تایپی اؽتباُ لبل )درلغوت

 

 باؽذ هی TLE4471  آیغی هؾابِ آیغی ایي

   پایِ 02

  ٍلت 9 بِ ٍلت 10 ٍلتاص تبذیل : ٍظیفِ

 تعویزاتی: ًکات

 ٍلت 10 ٍرٍدی 3 پایِ

  ٍلت صفز 02-11- 12- 1 پایِ

 دارد. بَق باسر تغت در 11 بِ 11 پایِ

 دارد. بَق باسر تغت در 0 بِ 11 پایِ

 دارد. ٍلت 9 خزٍجی 11 ٍ 9 پایِ

 هپ عٌغَر ٍلت 9 خزٍجی 1 پایِ

 

 تغت: ًحَُ

 گیزی اًذاسُ ECU  کزدى باس بذٍى راحت رٍػ

 گاس دریچِ پتاًغَهتز یا ٍ عٌغَر هپ ٍلتاص

  ٍلتاص بایذ عٌغَرّا ایي عَکت کؾیذى با کِ اعت

 باؽین. داؽتِ ّا پایِ رٍی ٍلت 9

 

  ٍ هیذّین لزار DC ٍضعیت در کِ اعت هتز هَلتی اس اعتفادُ ،باس عَیچ حالت در ّن دیگز رٍػ

 .باؽذ ٍلت 9 بایذ کِ (11 )پایًِینهیش سهیي بِ دیگِ عز ٍ 11 پایِ بِ را پزابعز یک
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 : عی آی ایي خزابی صَرت در

 

 ؽِ. ًوی رٍؽي چک چزاغ -1

0- Ecu ِؽِ. ًوی ٍصل دیاگ دعتگاُ ب 

 ؽِ. ًوی رٍؽي اعتارت با هاؽیي -3

 

 

0-  LM2903    
 

 SO8 – پایِ 8

 

  : ٍظیفِ
دٍر هَتَرعٌغَر تمَیت کٌٌذُ 

 

 تعویزاتی: ًکات

 

  ٍلت صفز 1 پایِ

 ٍلت 9 ٍلتاص  8 پایِ

 اٍل کٌٌذُ همایغِ خزٍجی 1 پایِ

 دٍم کٌٌذُ همایغِ خزٍجی 7 پایِ

  عیگٌال ٍرٍدیْای 1 ٍ 9 – 3 - 0 ّای پایِ

 

 

 

3- A2C08350 

 

کٌیغتز ، دٍم ٍ اٍل رلِ ، في ، ّااًضکتَر درایَر آیغی
  

 هعزٍف بِ آیغی هَلتی
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 ًکات تعویزاتی:

 0: اًضکتَر  1پیي            1: اًضکتَر  19پیي

 1: اًضکتَر  12پیي            1: اًضکتَر  11پیي

 : گزم کي عٌغَر اکغیضى97پیي          چزاغ چک:  18پیي 

 : رلِ اصلی3: ؽیزبزلی کٌیغتز     پیي 9پیي 

 تَجِ: اکثز خزابی ایي آیغی هزبَط بِ لغوت اًضکتَرّا ٍ پوپ بٌشیي اعت.

در صَرت هؾاّذُ ایي ایزادات پظ اس بزرعی عین کؾی ٍ اطویٌاى اس صحت عولگز هَرد ًظز ایي آیغی را 

 عَض کٌیذ.

 
گاس خَردى بی دلیل خَدرٍ اعت کِ بعذ اس تغت اعتپز ٍ  ecuبیؾتزیي علت خزابی در ایي هذل اس :  ًکتِ

هؾاّذُ ساٍیِ عٌغَر دریچِ گاس ، بایذ هَتَر را اس ًظز َّا کؾیذى اضافی بزرعی کٌین . درصَرتی کِ ّوِ 

 ایي هَارد درعت بَد الذام بِ بزًاهِ ریشی هجذد آیغی فلؼ هیکٌین.  

 

1 –  82C250 

 
 SO-8پکیج : 

 بِ دعتگا دیاگاتصال  – CANرایَر ؽبکِ د

 

 ارتباط بصَرت عزیال ٍ ٍصل بِ هیکزٍ 1ٍ  1پایِ 

 صفز ٍلت –سهیي  0پایِ 

 ٍلت 9تغذیِ هثبت  3پایِ 

 ECU خطَط ؽبکِ کي ٍ اتصال بِ پایِ ّای 7ٍ  1پایِ ّای 
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 : Bosch عزی ّای ECU اًَاع

 

Bosch 7.4.4    1 ٍ 9 پضٍ 021 تیپ  

Bosch 7.4.5   پضٍ 021 صٌذٍلذار 

Bosch 7.3  ساًتیا 1822 – پارط    

Bosch 5.2                                              0222 ساًتیا      

Bosch 7.9.7.1     ًیغاى ساهیاد 

Bosch 7.9.7           پزایذ 
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 ّا بِ ؽزح سیز اعت: ECUهذل اس لطعات اعتفادُ ؽذُ در ایي بعضی اس 

 

 تَضیحات پکیج ًام لطعِ ردیف

1 

30639           

 

 

P-DSO-36  ٍلت 9بِ  10رگَالتَر تبذیل 

0 

95160 

 

 

SO-8  ِحافظEEPROM – 11 ( 0کیلَ بیت )کیلَ بایت 

3 

30028 

 

 

 

D2Pack   1تا 1درایَ کَئل ّای 

1 

AM29F800BB 
 

 

 

SO-44 بزًاهِ راُ اًذاس -آی عی فلؼECU – ثبت کذ خطا 

9 

30348 
 
 
 
 
 
 

SOP-20 درایَر دریچِ گاس 
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 Bosch ّای ECU بزد لطعات اس بعضی بِ تز دلیك ًگاّی

 
  

 

1 –  30639 

 ٍلتاص رگَالتَر
 

 ٍلت 10 ٍرٍدی 02 ٍ 15 ّای پایِ

 

 ٍلت 3 11-12-5-4 ّای پای

 

 پایِ ّای 1- 16- 17- 14 سهیي هذار)صفز ٍلت(

 

 خزٍجی هٌفی تحزیک رلِ اصلی پایِ 14

 

 

 

 

 

 

 

0- 30348 

 

 گاس دریچِ درایَر

 

 اٍل رلِ  14 – 3 – 2 ّای پایِ

 

 گاس دریچِ هَتَر هثبت   5 – 4 ّای پایِ

 

 گاس دریچِ هَتَر هٌفی   13 – 12 ّای پایِ

 

 ٍلت( )صفز هذار سهیي  02-10-11-12-7-6-1 ّای پایِ
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1- 43430  

QFP-64 پکیج   
 

 اًضکتَر ّا –آی سی درایَر في دٍر کٌذ ٍ تٌذ 

 گزم کي سٌسَر اکسیضى

 ضزح پایِ ّا8

 8 في دٍر تٌذ 13پایِ 

 کٌذ 8 في دٍر14پایِ 

 8 گزم کي اکسیضى باال 16 – 15پایِ 

 1اًضکتَر   02-17پایِ ّای 

 1اًضکتَر   12-11پایِ ّای 

 0اًضکتَر   25-24پایِ ّای 

 2اًضکتَر   31-32پایِ ّای 

  گزهکي اکسیضى پاییي  14-13پایِ ّای 

 ٍلت 3هثبت  42پایِ 

 سهیي هذار )صفز ٍلت(  37-36 -31-30پایِ ّای 
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SL96: ECU 
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 ّا بِ ضزح سیز استECU 8هذل اس لطعات استفادُ ضذُ در ایي بعضی اس 

 

 تَضیحات پکیج ًام لطعِ ردیف

1 

TLE 4271 

 

 

PG-TO263  ٍلت 3بِ  10رگَالتَر تبذیل 

0 

VB029 

 

 

Power SO-10  2تا  1درایَر کَئل ّای 

1 

M29F010B 
 

 

 

 

PLCC-32 بزًاهِ راُ اًذاس -آی سی فلصECU – ثبت کذ خطا 

2 

UDQ2916 
 
 
 
 
 
 
 

PLCC-44 درایَر استپز هَتَر 

3 

J122 
 

 
 
 

TO-252 درایَر رلِ دٍبل 
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 8 تجزبی رٍش کار

 جزیاى کطی8 

ّای هختلف جزیاًی   ecuهیذّین  –ابتذا بِ پایِ ّای ٍرٍدی آى بزق + ٍ  ecuلبل اس تعویز 

حالت پیص هی  0هیلی آهپز جزیاى کطی دارًذ. اگِ اس ایي حذ بیطتز باضذ  522الی  122بیي 

 آیذ8

بایذ سزیعا هٌبع تغذیِ را  (آهپز 0باالی )اگز همذار جزیاى کطی بسیار سیاد باضذ حالت اٍل 8 

 سیاد خَاّذ بَد . ecuخاهَش کٌیذ چَى احتوال سَختي لطعات 

 احتوال سیاد آیسی رگَالتَر ( اتصال کَتاُ ضذُ است.GNDِ هثبت ٍ هٌفی)هذار تغذی

  

تَ ایي حالت بعذ اس گذضت چٌذ ثاًیِ آهپز  1اگز همذار جزیاى کطی کن باضذ در حذ حالت دٍم8 

 آی سی خزاب داغ هی ضَد ٍ ضوا هیتَاًیذ آى را تعَیض ًواییذ.

 

 لطع هسیز هٌفی 8

لطع هٌفی هذار ٍ سیگٌالْای بزگطتی اس  سٌسَرّا ٍ عولگزّا در بیطتز هَارد هطکل بِ دلیل 

 ،است .

تستی اهتحاى کٌیذ ٍ سپس در صَرت بجا هاًذى هطکل الذام بِ  ecuدر صَرت اهکاى با 

 تعَیض آی سی ّا کٌیذ.
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 SL96: تطزیح سَکت 
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بزًاهِ ریشی ٍ  سپس  ٍ کزدخَاّین  SL96 لطعات سًگاّی دلیك تز بِ بعضی ادر اداهِ 

 تعویزات ًزم افشاری را اضارُ هیکٌین.
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  SL96ًگاّی دلیك تر بِ بؼضی از لطؼات برد 

 
  
 

1 –  UDQ2916 
 

  استپر هَتَردرایَر

 PLCC-44پکیج: 

 

 Ecu 35آیسی بِ پایِ  2پایِ 

 Ecu 3آیسی بِ پایِ  3پایِ 

 Ecu 44آیسی بِ پایِ  6پایِ 

 Ecu 21آیسی بِ پایِ  18پایِ 

 Ecu 24آیسی بِ پایِ  23پایِ 

 

 در شکل هشخص است.)صفرٍلت(   GNDپایِ ّای 
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2- TLE 4271 

 ٍلت 5رگَالتَر 

 PG-TO263پکیج: 

 Ecu 35آیسی بِ پایِ   2ٍ  1پایِ 

 Ecu 36آیسی بِ پایِ   4پایِ 

 ٍلت داشتِ باشین. 5ٍلت هیذّین ، خرٍجی ایي رگَالتَر بایذ  12برق  ECUبِ ٍرٍدی 

 )هٌفی(  36ٍ  35پایِ ّای  ECU :   ٍرٍدی برق 

  7پایِ خرٍجی رگَالتَر: پایِ 

  در غیر ایٌصَرت تؼَیض گردد.

 

3- J122  

 TO-252 (DPack)پکیج  

 

 

 ECU 36بِ  پایِ  3پایِ 

 )کف آی سی( ارسال سیگٌال بِ ػولگر هَرد ًظر  2پایِ 

 اتصال داشتِ باشٌذ 3ٍ  1ًکتِ: بِ ّیچ ػٌَاى ًبایذ پایِ ّای 
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 ECU افساری ًرم تؼویرات

 

ECU ِحافظ 

 ٍجَد دارد. ECUًَع حافظِ در  2

 

 راُ برًاهِ ّای کِ برای  ٍ رٍد ًوی بیي از برق لطغ با کِ حافظِ از لسوتی بِ: داین حافظِ -1

 .دارد لرار لسوت ایي در است ًیاز هَتَر اًذازی

 

 :هَلت حافظِ -2

 خطاّای ٍ شَد هی دّی همذار ٍ اًذاری راُ ecu اصلی برًاهِ تَسط کِ ecu حافظِ از لسوتی بِ

 . رٍد هی بیي از آى اطالػات برق لطغ با ٍ شَد هی ثبت آى در هَلت ٍ داین

 اطالػات آى از بیي هی رٍد.هاى هؼیٌی بؼذ از لطغ باطری پس از هذت ز

 

در صَرت ایجاد اختالل در سیستن اًژکتَری ٍ بؼذ از تست اٍلیِ ٍ ػیب یابی تَسط دستگاُ 

 هیکٌین. Ecuحافظِ ریسی هجذد  دیاگ در صَرتی کِ هشکل ّوچٌاى برلرار بَد الذام بِ برًاهِ
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 :ECU حافظِ ریسی ترًاهِ ترای ّا رٍش هْوتریي

 Socket ZIF رٍی تر آى کردى پرٍگرام ٍ حافظِ Ic درآٍردى -1

  ZIF رٍی تر آى قراردادى ٍ هٌاسة آداپتَر از استفادُ تا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ECU تعویرات ًرم افساری 
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 CLIPS IC  از استفادُ -2

 

  ICًیازی تِ درآٍردى 

 ًیست ٍ تا استفادُ از 

 کلیپس هَرد ًظر اقذام تِ 

 ترًاهِ ریسی هیٌوایین.

 اٍلتاى است  تار اگرتَجِ: 

 دقت کٌیذار یترجیحا از ایي رٍش استفادُ ًکٌیذ! ٍ یا تس

 (پیي ارتثاطی ترای دسترسی تِ حافظِ هیکرٍ 6)استفادُ از  استفادُ از رٍش جیتک -3

 

در ایي رٍش تا استفادُ از 

پرٍگراهری کِ ایي قاتلیت را دارد 

هیتَاى تذٍى خارج کردى آی سی 

ًَضتي   –هیکرٍ ،  اقذام تِ خَاًذى 

ٍ ٍیرایص قسوت حافظِ فلص آى 

 ًوَد.
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 است. قرار گرفتِ "اًجوي چراغ چک" در تعٌَاى ًوًَِ  IC آهَزضی تعَیض یکًکتِ: فیلن 

 هثال : 
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پایِ هخصَظ ٍ سپس تا استفادُ  44داپتَر ٍ تعثیِ آى تر رٍی آ پس از درآٍردى آی سی هَرد ًظر

 پرٍگراهر اقذام تِ ترًاهِ ریسی آى خَاّین کرد. Zifاز سَکت 

 .ست ٍ ّرکذام هعایة ٍ هسایای داردپرٍگراهرّای زیادی در تازار هَجَد ا

یکی از تْتریٌْاست در هیتَاى گفت استفادُ خَاّین کرد کِ  TNM5000در ایٌجا ها از پرٍگراهر 

 ایي حَزُ.

 

 

 

 

 

 

 ترای خَاًذى ترًاهِ از آیسی هَرد ًظر :

 سَکت  zifپس از  ًصة آیسی تر رٍس آداپتَر ٍ قرار دادى آى تر رٍی 
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اًتخاب  "Select"اتتذا ترًاهِ پرٍگراهر را تاز هیکٌین ٍ ًَع آیسی خَد را تا اًتخاب گسیٌِ 

 .هیکٌین
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استفادُ هیکٌین ٍ اطالعات از درٍى حافظِ تِ تافرًرم  Readسپس ترای خَاًذى ترًاهِ از دکوِ 

 افسار هٌتقل هیطَد.

 

 

ضوا هیتَاًیذ تغییرات هَرد ًظر را تر رٍی ترًاهِ اعوال ٍ هجذدا آى را درٍى حافظِ ترًاهِ ریسی 

 کٌیذ. 

 قاتل اًجام است. Programایٌکار تا استفادُ از دکوِ 

 

 

 

آى را در ّارد کاهپیَتر خَد رخیرُ  ،ECU تَصیِ هیطَد تعذ از ّر تار خَاًذى ترًاهِ از حافظِ

 ًواییذ تا در صَرت ّرگًَِ هطکل تتَاًیذ از ترًاهِ اصلی استفادُ کٌیذ. 

 قاتل اًجام است. Save As ایٌکار تا استفادُ از دکوِ 

  

 

 

در صَرتی کِ تخَاّیذ از فایل آهادُ ایی کِ قثال در ّارد کاهپیَتر خَد داضتِ ایذ استفادُ کٌیذ 

  ٍ تِ ترًاهِ اضافِ کٌیذ.فایل هَرد ًظرخَدرا اًتخاب ، Loadاز گسیٌِ هیتَاًیذ 
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 ایي پرٍگراهر قسوت ّای هختلف دیگری ًیس دارد از جولِ:

OBD DownLoad 

OBD Flasher 

ت عالقوٌذ تَدى هیتَاًیذ تاکوی توریي آًْا در صَر ّرکذام تَضیحات تکویلی خَد را داردکِ کِ 

 را فرا تگیریذ.

 

 ّای هختلف: ecuدر  آیسی ّای حافظِ اًَاع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55160 

Bosch ME7.4.4             206پژو 

BSI 

Valeo J34 

Valeo PL4 

   55080آیسی 

S2000-10        405-سوٌذ -پارس -پرایذ  

S2000-11 

S2000-3E       

S2000-3F 

AirBag ECU 

 

55320 

Bosch ME7.4.5           ٍ206پژ SD 

 

24C02 

Bosch MP7.3    1800زاًتیا 

 

93S46 

Bosch MP5.2            2000زاًتیا 

 

AM29400BB 

Siemens     رٍآ-پرایذ -سوٌذ 
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کوکی کردُ تاضذ در جْت آضٌایی ضوا عسیراى تا ایي  ECUاهیذٍارم هجوَعِ فایل ّای تعویرات 

 ٍ در صَرت عالقِ هٌذی تتَاًیذ ایي حرفِ تعویراتی را اداهِ ٍ از هسایای اى تْرهٌذ ضَیذ. هثاحث

 

 عست ٍر هْذی از هٌْذس تا تطکر

 فرضاد حسیي پَر
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