Megatunen käyttö
Asenna megatune koneelle MsExtra-sivuilta:
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Manual_Index.htm
Avaa Megatune ja File valikosta configurator.
Sieltä asennetaan perusasetukset.
Koodin valinta:

Haluttu lambda valitaan:

Onko tps vai map-pohjainen sytkäkartta käytössä:
Speed density on map ja Alpha-n tps pohjainen.

Nämä tärkeimmät kun valittu, niin tallennus ja Megatune käyntiin.
Ohjaimessa on perusasetukset valmiina 12-1 hampaiselle trikkerille ja ensimmäinen hammas 60
astetta.
Yhteysasetuksiin haetaan oikea portti ja nopeus.

Seuraavassa on valikot, mitkä pitää olla oikein ainakin että sytkä toimii oikein.

BASIC SETTINGS alta
Sylinterien määrä ja
control algoritmi ja
map oikein. Muilla ei
ole merkitystä.
Aina kun tehdään
jotakin muutoksia, niin
pitää painaa BURN TO
ECU, muuten ei jää
muutokset voimaan,
kun virrat sammuttaa
ohjaimesta.

Lambda automaattikorjaus pois päältä.

Codebase and outputs

Wheel decoder settings:

Spark valikon alta:

SPARK OUTPUT YES pitää olla, muuten hajoaa puola tai sytkätransistorit.
*Puolan latausaikojen hakeminen oikeaksi.
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Software_Manual.htm#dwell
Puola ei saa tulla kuumaksi ajon aikana, eikä
sytytystransistorit saa tulla kuumaksi.
Mikäli lämpenee, niin Running dwell pitää olla
pienempi. Paras hakea sillain että pintakaasulla
ajettaessa arvoa pienennetään niinkauan kunnes
alkaa paukkua/pätkiä, silloin lisätään 0.2 ms.
Tällöin running dwell on kohdallaan. Alle 4 ms
pitäisi pysyä, muuten palaa puola tai sytkätrankut
ohjaimesta.

Sytkäkarttaan laitetaan ennakot. Alhaalla on kierrokset ja vasemmalla imusarjapaine tai
kaasunasento.
Vaparissa vasen valikko 30-100 kPa ja ahdetussa enemmän, max 250.
Aina kun on tehnyt muutoksen pitää painaa burn to ecu ja välillä kannattaa tallentaa asetukset
kovalevylle file ja save as. Tällöin voi tarvittaessa palata vanhoihin asetuksiin.
Filen alta löytyy datalogging, tällä voi ottaa dataa ajon aikana. Megalogviewer ohjelmalla voi
tarkastella dataa ja tehdä sen perusteella säätöjä kaasariin ja sytkäkarttaan myös tarvittaessa.
Kytkennät:
*Ota 12v sytytysvirran takaa eli virrat tulee päälle avaimia käännettäessä ohjaimeen. 2A sulake
hyvä lisätä.
Ohjausreleen voi lisätä, jolla ohjaat kaikkia ohjaimeen liittyviä virtoja erillisen sulakerasian kautta.
Johto Min. 1.5mm2, mieluummin paksumpaa sulakkeelta ohjaimeen. Akulta releelle ja
sulakepoksille 6mm2
Maadoitus 6 mm2 ja kaikki pisteet samaan kohtaan koriin tai lohkoon.
* Releen takaa ota puolalle +12v, sulake 10-15A. min.1.5mm2, mieluummin isompaa. Puolan kaksi
ohjausta kytke ohjaimeen, spark a ja b. 1.5mm2-2mm2.
* Käytä suojavaipallista johtoa HALL-anturin kytkennässä. Suojavaippa kytketään vain toisesta
päästä maahan.
Kytke hall +12v, maa ja signaali ohjaimeen. Johto ~0.5-0.75mm2 riittää. Hallina oletuksena
käytetään Honeywell 1GT101.
* Kytke map-anturiin letku, sekä imusarjaan läpän jälkeen alipaineeseen. Map kykenee mittaamaan
1.5bar ahtoja.

Mikäli käytät tuplakaasareita, niin jokaisesta pitää ottaa alipaine ja yhdistää ne mapille.
* TPS kaasupotikka kytketään maa, signaali ja vref (+5v), tässä on kans hyvä käyttää suojattua
kaapelia.
Potikan pinnien selvittäminen:
* Etsi kaksi pinniä, joiden resistanssi ei muutu, kun potikka kääntää. Nämä ovat Vref ja maa.
Irtonainen pinni on signaali.
*Kytke signaali ja toinen äsken mitatuista keskenään ja käännä potikkaa niinkuin kaasuläppä
aukeais. Jos resistanssi laskee,
niin irtonainen pinni on maa.
*Kytke selvitetyt pinnit ohjaimeen.
*Kierroslukutieto voidaan kytkeä suoraan kierroslukumittariin. Mikäli mittari ei toimi, pitää lisätä
esim. yleisreleen käämiosa rinnalle. Käämiosasta toinen napa liitetään +12v.
http://www.msextra.com/ms2extra/MS2-Extra_Hardware.htm#tachoout (kolmas kytkentä)
* Lambda anturin tieto kytketään suoraan ohjaimeen. Lamdaksi suosittelen laajakaistalambdaa
säädettäessä täyskaasuvetoja. Kapeakaistainen toimii yhtälailla. Megatunesta valitaan kumpaa
käytetään.
* Launch controlli liittimeen kytketään painonapista toinen pinni ja toinen maihin. Tällöin voidaan
aktivoida painonapilla.
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Hardware_Manual.htm#launchin (Vasen kytkentä)
Mikäli haluaa kytkeä muuta tai ottaa käyttöön, niin tästä manuaalista löytyy kaikki ohjeet ja
asetukset megatuneen.
http://www.msextra.com/manuals/MS_Extra_Manual_Index.htm

Puolan kytkentä:

Ohjaimen liittimet:

Ohjeita tarkennetaan tarvittaessa ja ajan salliessa.

Hall

