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ATdriveboard käyttöönotto ja asennus
ATdriveboard on täysin sekventiaalinen sytytyksen ja ruiskutuksen moottoriohjain. Ohjain perustuu MS3 prosessorimoduliin. Sekventiaalisesti 
voidaan ohjata jopa 8 sylinteristä moottoria. Ohjaimessa on kunnollinen 56 pinninen autoliitin. Ohjaimen saatavissa myös johtosarja.
Ohjaimella voidaan ohjata liki kaikkia sytytysjärjestelmiä, mutta pääsäntöisesti ohjain on suunniteltu puola/sylinteri ja korkeaohmisten suuttimien, 
suutin/sylinteri ohjaamiseen. Tämän ohjeen tarkoitus on kerätä ja olla enemmänkin muistilistana asetuksien suhteen. Tähän pyritty keräämään 
olennaiset asetukset ja lisätty viittaukset mistä löytyvät suoraan Megamanuaalista.

Tarvittavat lisäohjeistukset löytyy:
http://www.msextra.com/doc/index.html  ja tuolta MS3 osio. Kaikki extra-osiossa olevat kytkennät ja ominaisuudet ovat käytettävissä. Mikäli jotain 
kytkentää ei löydy tästä tai ei selviä Megamanuaalista, niin ota yhteyttä: info@autotune.fi

Säätämiseen ja muuhun yleiseen säätämiseen liittyviä asioita löytyy: http://www.megamanual.com/mtabcon.htm 

Kaikki kytkennät ja säädöt omalla vastuulla. Kysy ensin ennenkuin kokeilet omiasi, jos et  
tiedä varmaksi!

Johdotus
Johtojen vedoissa on syytä varoa kuumia paikkoja yli +80°C ja sytytysjohtoja, joista saattaa esiintyä häiriöitä.
Ecun liittimen pystyy purkaamaan tarvittaessa. Irroita keltaiset suojat päistä nostamalla. Pinnit tulee näkyviin. Pinnien kummaltakin puolelta löytyy 
pienet lukitusnipsut, jotka jollakin terävällä piikillä väännetään sivuun varovaisesti. Samalla vedetään johdosta, jotta pinni liukuu ohi lukitusnipsujen. 
Johto vedetään pois. Johdon voi takaisin laittaa tarvittaessa työntämällä pohjaan ja lopuksi laittamalla keltaiset suojakannet paikalle.

• Plus johtoon on hyvä laittaa sulake heti akun läheisyyteen, noin 30A. Pinnit 1 ja 2, johto 1.5-2 mm² .
• Maa johto/johdot laitetaan moottorin lohkoon. Pinnit 29-31 (pwr gnd), gnd pinnit varattu signaalimaihin, kuten anturit. Pinnit 43,55,56. Näihin 

voidaan myöskin liittää anturien häiriösuojasukan toinen pää.
• Puolasta/puolista lähtevä maa johto laitetaan sylinterin kanteen mahdollisimman lähelle tulppia. Tähän maadoituspisteeseen ei saa laittaa muita 

maadoituksia. Tämä maadoitusjohto hyvää pitää mahdollisimman lyhyenä ja riittävän paksuna. 2.5 mm².
• Mikäli käytät lambdaohjainta, niin maadoitus samaan pisteeseen kuin ATdriveboard eli lohkoon. ATdriveboardissa +12v syöttö 

lambdaohjaimelle ja muille laitteille pinni 6 (1-1.5mm² ). Ohjaimessa sulake F3.
• Virtalukkoon laitetaan ign-kaapeli eli virrat tulee ohjaimeen päälle avaimesta pinni 3 (0.5 mm²). Tarkista että ohjain saa virtaa myöskin 

startatessa. Joissakin autoissa startatessa jää vain sytytysvirta ja muista laitteista virrat menee pois päältä.
• Kierroslukulähtö laitetaan mittariin. Jotkut mittarit toimivat 12v signaalilla, jolloin jumpperi pitää asentaa J12. Pääsääntöisesti puolasta 

mittaavat mittarit. Yleensä auton omat ecusta mittaavat toimivat 5V signaalilla. Kokeile ensin ilman jumpperia. (0.5 mm²). Kaikki mittarit ei 
toimi siltikään vaikka sais sen 12v. Silloin pitää ottaa vaikka releen kelaosa ja kytkeä se signaalipiuhan ja +12v väliin.

• Launch Control kytkennässä laitetaan painonappi, joka maadoitetaan pinni 22. (0.3 mm²) Kytkin vaihtoehtoja, riippuen ominaisuudesta.
http://www.msextra.com/doc/ms3/launch.html#wiring 

• Datalog kytkennässä laitetaan painonappi, joka maadoitetaan pinni 21. (0.3 mm²)
• Sulakkeet F1 15A on bensapumpulle +12v. F2 15A on suuttimien syöttöjännite +12v, F3 10A on yleislähtö 12v esimerkiksi lambdaohjaimelle
• Bensapumpun lähdöstä voi ottaa ohjauksen puolien syöttöreleelle. Tällöin puolat ei jää turhaan päälle. Tarkistattaessa puolan ohjauksen 

oikeellisuus, pitää tämä ohittaa tai järjestää jännite puolalle.
• ATdriveboard ohjaa ainoastaan logiikkatasolla sytytystä, eli ulkoinen tai puolassa itsessään pitää olla ohjainmoduuli tai sytytyskiviä (BIP) pitää 

käyttää.
• ATdriveboardilla voidaan ohjata vain korkea ohmisia suuttimia. Matalaohmiset tarvitsee etuvastuksen tai erillisen flyback piirin.
• Vref liittimestä +5v on tarkoitettu antureita varten kuten TPS ja MAP. Pinnistä VCC +5v on tarkoitettu esimerkiksi hall-anturin syöttöön.
• Nakutustunnistuspiirissä tulee käyttää häiriösuojattua kaapelia.
• Johtosarja olisi hyvä jakaa kahteen suuntaan lähtemään liittimeltä. Toisessa haarassa menee virrat, suuttimet, syötöt yms. ja toisessa haarassa 

menisi signaalit, anturit yms. Tällöin vältetään turhien mahdollisien häiriöiden syntyä. 

Jumpperien toiminta ja valinnat
* J2/J4 valitaan trikkerianturin 1(kampi) tyyppi

1,2 sytytyspuolan miinus, kärjiltä
3,4 VR-anturi
5,6 Hall-anturi tai muu logiikka tason anturi

* J3 ylösvetovastus +5v hall-anturia varten, esimerkiksi Honeywell 1GT101DC
* J6/J22 valitaan trikkerianturin 2 (nokka) tyyppi

1,2 VR-anturi
3,4 Hall-anturi

* J5 ylösvetovastus +5v hall-anturia varten, esimerkiksi Honeywell 1GT101DC
J9 sytytyslähtöjen ylösveto 12v/5v,  1,2 asennettu valmiiksi +5v. Varmista millä ohjain/puola toimii.

ATdriveboard  ohjaa ainoastaan logiikkatasoisesti sytytystä, joten puolan ja ohjaimen välissä pitää olla jokin sytytysohjain, joko ulkonen 
tai puolassa itsessään. Suoraan ei voi ohjata esimerkiksi Boschin -407 2x2 hukkakipinäpuolaa. Tähän tarvitset ulkoisen ohjaimen tai 
sytytyskivet.

* J7 valitaan ylösvetovastus +5v, sisääntuloille
 1,2 Datalog in, asennettu valmiiksi
3,4 Launch in, asennettu valmiiksi
5,6 Spare AD in, lämpöanturit tarvitsevat ylösvedon, jos mitataan vastusta. MAP-anturit ja vastaavat mitattaessa jännitettä ei tarvita 
ylösvetoa.

http://www.msextra.com/doc/index.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/launch.html#wiring
http://www.megamanual.com/mtabcon.htm
mailto:info@autotune.fi


7,8 Spare1 in, asennettu valmiiksi. Voidaan käyttää jonkun napin/kytkimen tietoa sisäänmenona.
9,10 Spare2 in, asennettu valmiiksi Voidaan käyttää jonkun napin/kytkimen tietoa sisäänmenona.

* J8 valitaan halutut sisäänmenot käyttöön
1,2 Datalog in, asennettu valmiiksi
3,4 Launch in
5,6 Spare AD in
7,8 Spare1 in
9,10 Spare2 in

* J10 otetaan IDLE-ohjaus käyttöön.
* J17 valitaan ohjataanko 2-nap pwm tyhjäkäyntiventtiiliä vai askelmoottorista 4-napaista tyhjäkäyntiventtiiliä.
* J11 valitaan Tacho kierroslukumittari lähtö.
* J12 ylösveto 12v kierroslukulähtö. Käytetään mittareissa jotka lukevat suoraan puolalta.
* J13 valitaan Boost, ahtopaineen ohjaus
* J14 valitaan Out1 ohjelmoitava lähtö. Ohjataan yleensä jotakin relettä tai pieni virtaista magneettiventtiliä esim.
* J15 valitaan Out2 ohjelmoitava lähtö. Ohjataan yleensä jotakin relettä tai pieni virtaista magneettiventtiliä esim.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56

1 VIN 15 CLT_IN
2 VIN 16 MAT_IN
3 12V_IGN 17 MAP_IN
4 12V_INJ 18
5 12V_INJ 19
6 12V_O2 20 TRIG_IN2
7 FP_PWR 21 DATALOG_IN
8 TACHO_PWR 22 LAUNCH_IN
9 OUT1_PWR 23

10 BOOST_PWR 24
11 IAC1A/PWM 25 SPARE_AD_IN
12 IAC1B 26 SPARE1_IN
13 IAC2A 27 SPARE2_IN
14 IAC2B 28 KNOCK_IN

29 PWR_GND 43 GND
30 PWR_GND 44 SPARK_A_OUT
31 PWR_GND 45 SPARK_B_OUT
32 INJ_A_OUT 46 SPARK_C_OUT
33 INJ_B_OUT 47 SPARK_D_OUT
34 INJ_C_OUT 48 SPARK_E_OUT
35 INJ_D_OUT 49 SPARK_F_OUT
36 INJ_E_OUT 50 SPARK_G_OUT
37 INJ_F_OUT 51 SPARK_H_OUT
38 INJ_G_OUT 52
39 INJ_H_OUT 53 +5v. TPS & MAP
40OUT2_PWR 54
41 - 55
42 PWR_GND 56 GND

ATdriveBoard 56-pin connector pin order from wire side

+12v. Akkuun Coolant Temp – Moottorin Lämpö
+12v. Akkuun Manifold Air Temp - Imuilman Lämpö
Virtalukkoon (sytytysvirta) Manifold Air Pressure – MAP – signaali
Suuttimien jännite +12v. O2_IN musta Lambda – signaali
Suuttimien jännite +12v. TRIG_IN1 musta Triggeri 1 - signaali
Lambdaohjaimen jännite +12v. Triggeri 2 - signaali
Polttoaine pumppu +12v. Dataloggaus
Kierroslukumittari Launch Control “Paukku”
Ohjelmoitava lähtö esim. Rele CANL sininen CAN-väylä
Ahtopaineen ohjaus CANH ruskea CAN-väylä
Tyhjäkäynti venttiili 2/4-napainen Lämpö-anturit (ylösveto)
Tyhjäkäynti venttiili    4-napainen Napin/kytkimen sisäänmeno
Tyhjäkäynti venttiili    4-napainen Napin/kytkimen sisäänmeno
Tyhjäkäynti venttiili    4-napainen Nakutustunnistin – signaali

Maa, moottorin lohkoon Signaalimaa esim. anturit
Maa, moottorin lohkoon Sytytys A
Maa, moottorin lohkoon Sytytys B
Suutin A (signaali) Sytytys C
Suutin B (signaali) Sytytys D
Suutin C (signaali) Sytytys E
Suutin D (signaali) Sytytys F
Suutin E (signaali) Sytytys G
Suutin F (signaali) Sytytys H
Suutin G (signaali) TPS_IN musta Kaasuläpän asentotunnistin – signaali
Suutin H (signaali) VREF ruskea
Ohjelmoitava lähtö esim. Rele VCC ruskea +5v. esim. hall-anturi

GND sininen Signaalimaa esim. Anturit
Lambda ohjaimen maa Signaalimaa esim. Anturit



Trikkerikiekon asennus
36-1 hampainen kiekko asennetaan siten anturi on 8 hampaan kohdalla, kuten kuvassa. Kone 
pitää olla yläkuolokohdan kohdalla. Anturi ja kiekko pitää olla samassa kohdassa keskenään, 
jolloin anturin paikan voi hakea vapaasti. Esimerkiksi anturi kello 12, tyhjä kohta kiekolla kello 
3 ja kone pyörii myötäpäivään. Tällöin trigger angle on 80. Asetukset käydään läpi 
myöhemmin. 
Myöskin muita trikkereitä tuetaan 12-1, 60-2 jne. Sekventiaalisuuteen tarvitaan myös nokka-
akselin tieto. Nokalle tarvitaan oma anturi.
Lisää löytyy kohdasta ja asennusohjeita:
http://www.msextra.com/doc/ms3/trigger-wheel.html 

Trikkeri anturien kytkentä
Atdriveboardi tukee VR/HALL-antureita, sekä puolan miinukselta voidaan tarvittaessa ottaa kierrostieto. Suositellaan käyttämään VR/HALL tai muut 
loogista anturia (0/5V).
Anturi tuloja on kaksi. Pinni 19 tulee kampiakselin kierrostieto tai puolan miinus Trig 1.
Pinniin 20 tulee nokka-akselilta asentotunnistus, VR/HALL-anturilla. Nokka-akseli tietoa tarvitaan, kun ohjainta käytetään sekventiaalisesti. Eli 
jokaista pyttyä ohjataan erikseen sytytyksen ja ruiskutuksen osalta. Hall anturi tarvitsee yleensä +5v VCC pinniin  ja maa.
Tarkista oikea jumpperointi anturoinnin mukaan. Hall-anturi yleisesti tarvitsee ylösvetovastuksen. Ohjaimessa on mahdollisuus laittaa viiteen volttiin 
ylösveto. Ylösveto valitaan jumppereista J3, J5.
Antureiden johdotuksessa tulee käyttää suojattua johtoa tai johdot tulisi suojata metallisukalla ja maadoittaa toisesta päästä, ohjaimen päähän 
maadoitus. Ilmarako antureiden trikkerikiekon välissä vaihtelee antureittain. Yleisesti 1-5mm. Kierroslukutiedon tulee olla tasaista eikä saa pomppia. 
Jos häiriötä, koita muuttaa ilmaväliä suuntaan tai toiseen. Samaten vr-anturin napaisuus vaikuttaa. Jos väärin, niin kierrostietoa ei tule välttämättä 
ollenkaan. Jos ilmenee n. 4000 rpm kohdalla häiriötä (datalogissa lost sync reason 2) tarvitsee signaalipiuhaan lisää kuormavastusta. Yleensä 10-20K 
perusvastus auttaa.

Puolien kytkentä
Ecu sytyttää A,B,C,D,E,F,G,H järjestyksessä koko ajan, kun sekventiaalinen. Joten puolat kytketään sytytysjärjestyksen mukaan.
Esim. 1-4-3-2, niin A=1,B=4,C=3, D=2
http://www.msextra.com/doc/ms3/seq-wiring.html

IGN-1A / 034 Motorsport suorasytytyspuolien asennus
Puolille releohjaus bensapumpulta. Sulake 40A syöttöön.
A -- Spark x ohjaimelta 
B – maadoitus ohjaimelle tai samaan pisteeseen kuin ohjain (0.5mm² )
C – maadoitus mahdollisimman lähelle tulppaa kanteen. Mitään muuta maadoitusta ei saa olla samassa. 
(2.5mm²)
D – maadoitus lohkoon (2.5mm² )
E – jännitesyöttö releohjauksen takaa (40A) (2.5mm² )
Asetuksista valitaan SPARK OUTPUT low, varmista ettei puolat lämpene, kun niille annetaan jatkuva 
virta. Jos lämpiää virrat päällä on asetus väärä ja tuhoaa puolan!! Varmista myös testatessa että on 
virta, jos releohjaus otetaan bensapumpulta, pitää se ohittaa.
Ylösveto +5v, jumpperi J9.
Latausajaksi voidaan laittaa 5ms, maximum dwell duration ja kestoksi 2.5-3ms maximum Spark Duration.
http://www.efi101.com/forum/viewtopic.php?t=5621&highlight=ign1a täältä löytyy tarkempaa tietoa latausajan käyttäytymisestä.
HUOMAA LIITTIMIEN KRIMPPAUS! Osa liittimissä pitää johto ensin vetää läpi ja sen jälkeen krimpataan liitin johtoon ja vedetään liittimeen 
paikoilleen.

VAG-hukkakipinäpuolan asennus

1 - Spark A ohjaimelta (pinni 44)
2 - +12v. Releen kautta, 20A sulake syöttöön, (ohjaus polttoainepumpulta).
3 - Spark B ohjaimelta (pinni 45)
4 - Maadoitus mahdollisimman lähelle tulppaa kanteen. Mitään muuta maadoitusta ei saa olla samassa. (2.5mm² )

Asetuksista valitaan SPARK OUTPUT low, varmista ettei puolat lämpene, kun niille annetaan jatkuva virta. Jos lämpiää virrat päällä on asetus 
väärä ja tuhoaa puolan!! Varmista myös testatessa että on virta, jos releohjaus otetaan bensapumpulta, pitää se ohittaa.
Ylösveto +5v, jumpperi J9.
Latausaika 4-4.3ms.

http://www.efi101.com/forum/viewtopic.php?t=5621&highlight=ign1a
http://www.msextra.com/doc/ms3/trigger-wheel.html


Edis sytytysohjaimen kytkentä
Asetukset ja kytkennät: http://www.msextra.com/doc/ms3/edis.html 
Asetuksissa poikkeaa  SPARK GOING LOW pitää olla.
MS3X spark lähtö SAW-piuhaan ja TRIG1 pip-sisääntulo. Jumpperit pitää olla VR-asennossa.

GM LS2 puola asetukset / kytkentä

Kytkentä
A - Power ground (Engine block) Kanteen, mahdollisimman lähelle sytytystulppia.
B - signal ground (ecu) Lohkoon, samaan kuin ecun maadoitus
C - signaali (ecu) esim. Spark A, B, C, D, E, F, G, H (pinnit 44-51)
D - +12v. Releen kautta, 40A sulake syöttöön, (ohjaus polttoainepumpulta).

Asetukset
Ignition output capture - Rising Edge
Spark output - Going Low (normal)
Number of coils - Coil On Plug (COP)

Cranking dwell - 6ms
Cranking advance - 10 astetta
Maximum dwell duration - 5ms - 5.5ms
Maximum Spark duration – 2ms
HUOMAA LIITTIMIEN KRIMPPAUS! Osa liittimissä pitää johto ensin vetää läpi ja sen jälkeen krimpataan liitin johtoon ja vedetään liittimeen 
paikoilleen. Liittimissä yleensä vihreä suojakumi takaosassa. Harmaa liitinsuoja versiossa ensin johto krimpataan liittimeen ja työnnetään takakautta. 
Johtoon tulee pölysuoja.

3 bar GM MAP-anturin kytkennät
Pinni A --- maa        -- ohjain pinni 43, 55 tai 56
Pinni B --- Signaali -- ohjain pinni 17
Pinni C --- Vref       -- ohjain pinni 53
Käytä suojattua johtoa ja valitse oikea anturi TunerStudiosta käyttöön.

Normaali 2.5 bar tai 4 bar map
Mikäli käytössä normaali mappi, niin liittimen numerointi vastaa pinnijärjestystä.
1- signaali, 2- maa, 3 vref
Käytä suojattua johtoa ja valitse oikea anturi TunerStudiosta käyttöön.

TPS-anturin kytkentä
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#tps 
Pinni 1 – Signaali – ohjain pinni 52 
Pinni 2 – Vref       -- ohjain pinni 53 
Pinni 3 – maa       -- ohjain pinni 55 tai 56 
Mikäli TPS mittari toimii väärinpäin pitää maa ja vref vaihtaa keskenään ristiin. TPS johtojen selvittäminen: Mittaa resistanssia kahdesta johdosta. 
Resistanssi ei saa muuttua kun anturista käännetään. Nämä kaksi johtoa on silloin Vref ja maa. Vapaa johto on signaali. Selvittääksesi kumpi on maa, 
niin mittaa toinen kahdesta signaali johdon kanssa. Silloin kun ohmit nousee ja asentoanturia käännetään samaan suuntaan kuin läppä aukeaa, niin 
vapaa johto menee maihin. 
Käytä suojattua johtoa. Anturi tulee kalibroida Tunerstudion kautta.

Nopeusanturi VSS, hall-tyyppinen (Spare 2 in)
http://www.msextra.com/doc/ms3/speedgear.html 

Valitaan asetuksista inputtiin PT4 Spare in. Levyllä johdotetaan J34 padistä hyppyjohto Spare in 2 sisääntulo jumpperiin J8 ja 9. pinniin levyn 
sisempään. Oikea ylin. Ylösveto jumpperi laitetaan J7 ylimpään eli 9 ja 10 pinneihin. Voidaan käyttää Spare 1 in, huomaa jumpperit kun kytket.

Sisääntulo, nappi/kytkin (Spare 1 in)
Valittaessa asetuksista inputtiin Table Switch. Levyllä johdotetaan J29 padistä hyppyjohto Spare in 1 sisääntulo jumpperiin J8 ja 8. pinniin levyn 
sisempään. Oikea toiseksi ylin. Ylösveto jumpperi laitetaan J7 toiseksi ylimpään eli 7 ja 8 pinneihin.

Valittaessa asetuksista inputtiin PE2 Flex. Levyllä johdotetaan J30 padistä hyppyjohto Spare in 1 sisääntulo jumpperiin J8 ja 8. pinniin levyn 
sisempään. Oikea toiseksi ylin. Ylösveto jumpperi laitetaan J7 toiseksi ylimpään eli 7 ja 8 pinneihin.

Valittaessa asetuksista inputtiin Nitrous in. Levyllä johdotetaan J31 padistä hyppyjohto Spare in 1 sisääntulo jumpperiin J8 ja 8. pinniin levyn 
sisempään. Oikea toiseksi ylin. Ylösveto jumpperi laitetaan J7 toiseksi ylimpään eli 7 ja 8 pinneihin.

Valittaessa asetuksista inputtiin PT4. Levyllä johdotetaan J34 padistä hyppyjohto Spare in 1 sisääntulo jumpperiin J8 ja 8. pinniin levyn sisempään. 
Oikea toiseksi ylin. Ylösveto jumpperi laitetaan J7 toiseksi ylimpään eli 7 ja 8 pinneihin.

Varmista että tulot vapaana

http://www.msextra.com/doc/ms3/speedgear.html
http://www.megamanual.com/v22manual/mwire.htm#tps
http://www.msextra.com/doc/ms3/edis.html


Flexfuel anturi/E85
http://www.msextra.com/doc/ms3/flexfuel.html

Anturisignaali otetaan J30 padista levyltä ja hyppylangalla  kohtaa levylle J18, josta liittimeen pinniin 41 yhteys.

Suuttimien asennus
http://www.msextra.com/doc/ms3/Engine_Sequential_Settings.html

Ecu ruiskuttaa A,B,C,D,E,F,G,H järjestyksessä koko ajan, kun sekventiaalinen. Joten suuttimet kytketään sytytysjärjestyksen mukaan.
Esim. 1-4-3-2, niin A=1,B=4,C=3, D=2
http://www.msextra.com/doc/ms3/seq-wiring.html

Fidle kytkentä
Tyhjäkäyntiventtiilinä voidaan käyttää 2-napaista pwm-ohjattua tai 4-napaista askelmoottorista versiota. 2-napainen toinen laitetaan pinniin 11 ja 
plussa voidaan ottaa vaikka lambdan syöttöpinnistä 6. Jumppereista vaalitaan pwm asetukset. J10 asetettu. J17 PWM valittu.

Asetuksia löytyy: http://www.msextra.com/doc/ms3/Idle_Control.html 

Askelmoottoria käyttävä, J10 ja J17 STEP valittuna. Johdotus IAC1A, IAC1B, IAC2A, IAC2B. Pinnit 11-14.

3-johtoinen tyhjäkäyntiventtiilin kytkentä tupla pwm-modilla.
Pinnistä 11 otetaan I sisäänmenoon. + pinniin +12v ja – pinni maihin.

O-pinnistä ohjataan venttiilin aukaisua ja C-pinnistä ohjataan sulkua. PWM-jumpperi valitaan. IDLE-lähtö valittuna.

MUISTA OTTAA PUOLAN TAI PUOLIEN LIITTIMET IRTI, ENNEN VIRTOJEN 
LAITTAMISTA JA ASETUKSET VARMISTETTU OIKEIKSI; ETTEI PUOLAT 
PALA!!!

Säätöohjelman asennus ja käyttöohjeet
Atdriveboardia käytetään USB- portin kautta. Johdoksi kelpaa 
suorayhteyksinen A-B. Tietokoneelle pitää ajaa FTDI-ajuri, jotta yhteys 
toimisi.
Ohjeet löytyy kohdasta 3A eteenpäin: 
http://www.msextra.com/doc/ms3/serial_setup.html 
• Haetaan ajuri ja asennetaan se
• Laitetaan asetukset kohdilleen ja valitaan com-portti 1-9, nopeus 

115200.
• Tätä porttia käytetään TunerStudiossa

Säätöohjelmana käytetään TunerStudiota. Tunerstudio ladataan 
tietokoneelle osoitteesta: http://www.efianalytics.com/TunerStudio/download/
JRE java paketti saattaa joutua asentamaan myös, mutta linkki löytyy edellisestä paikasta.
Ohjelman asennuksen jälkeen luodaan projektikansio ja valitaan oikea porttikäyttöön. Portin tunnuksen näkee Windowsin laitehallinnasta mikä COM 
käytössä ja asennettu edellisen kohdan mukaan. Tämä pitää laittaa Tunerstudioon.

Valikosta COMMUNICATIONS- SETTINGS 
valitaan asetukset:COM ja Baud oltava oikein.
Test Port napilla voi testata yhteyden että toimii.
Detect nappulalla hakee automaattisesti oikean portin.
Baud Rate pitää olla 115200.

Seuraavaksi tehdään projekti: FILE-PROJECT-NEW PROJECT
• Nimi projectille
• Painetaan Detect, hakee koodin purkista
• Next seuraavalle sivulle, laitetaan lambda wide/narrow. 
• Lämmöt celsius, SPEED DENSITY ja oikea MAP valittuna, jos käytössä.  Next--'

http://www.efianalytics.com/TunerStudio/download/
http://www.msextra.com/doc/ms3/serial_setup.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/Idle_Control.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/seq-wiring.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/Engine_Sequential_Settings.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/flexfuel.html


• Katotaan että yhteysasetukset oikein. Next--
• Valitaan halutut mittarit ja finish. Näin on projekti luoto ja voidaan aloittaa asetuksien laitto.

Perusasetukset ja valikot
ATdriveboard vastaa asetuksiltaan MS3X versiota.

* Ensimmäiseksi pitää calibroida kaikki anturit. TPS, CLT, MAT ja lambda.
Ohjeet: http://www.msextra.com/doc/ms3/firststart.html 
* koneen perusparametrit, sekventialisuuden määrittely suutin ja sytytys
* peruskartat bensa ja sytytys
* käynnistys ja kylmäkäyntirikastuksien säätö. Lambda automaattisäätö pois.
* muut lisäominaisuuksien asetukset
* “tasakaasu”ajon säätäminen kartat
•kiihdytysrikastukset ja muu hieno säätö, sekä penkitys.
•

BASIC/LOAD SETTINGS – Engine and sequential settings
Tässä valikossa asetetaan suuttimien parametrit ja sekventialisuus. 
ATdrive suutinlähtöjä käytettäessä pitää olla valittuna MS3X FUEL. 
Atdrive voi ohjata suoraan sekventiaaalisesti   1-8 sylinteristä konetta. 
Sekventiaalisuuden tasoja voidaan valita.
RegFuelilla määritetään syötön määrä. Napin takaa löytyy laskin jolla 
voidaan laskea oikea määrä.
Control Algorithmista määritetään minkä mukaan bensakarttoja 
säädetään.
Speed density on MAP-pohjainen. Toinen yleinen vaihtoehto on TPS-
pohjainen säätö eli Alpha-N. Tätä käytetään kun koneessa ei riitä 
alipainetta ja säätöalue jää kapwaksi.
Muita säätöjä löytyy, maf, ITB. Lisää tietoa näistä löytyy manuaalista.

http://www.msextra.com/doc/ms3/Engine_Sequential_Settings.html 
Suuttimien Dead Time on hyvä asettaa oikein. Tähän aikaan perustuu kuitenkin kaikki säädöt ja varsinkin lyhyillä avautumisajoilla.
Jos ei ole tiedossa, niin ajan voi mitata ja laskea. Mittaus tulisi tehdä sillä kokoonpanolla mitä käytetään.
Yksi tapa on vaihtaa ruiskutuksien määrää, niin kauan kuin ei seossuhde enään muutu. Tällöin saatu perusarvo tietylle latausjännitteelle. 
Latausjännitekorjaus pitää määrittää erikseen.
Tällä metodilla suuttimia ei tarvitse irroittaa.

Nakutustunnistuspiiri
Atdrive sisältää nakutustunnistuspiirin. Piirin herkkyytä voidaan säätää potentiometristä. Tämä piiri ei 
välttämättä sovi kaikille koneille, niin kauan kun Megan koodi ei tue kampikulman tunnistusta/ikkunaa 
nakutuksen mittauksessa. Lähinnä metallinen melu saattaa aiheuttaa vääriä signaaleja korkeilla kierroksilla. 
Tälläisiä ovat työntötankokoneet usein esimerkiksi.
Piirissä on 5-9 khz kaistanpäästösuodin, joka vastaa noin sylinterihalkaisijoita 64-115mm. Suodatus on 
melko loiva, joten nakutustunnistus saattaa toimia myös jonkin verran edellä mainitusta poikeavilla 
sylinterihalkaisijoilla. 

SD-kortti dataloggaus

http://www.msextra.com/doc/ms3/Engine_Sequential_Settings.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/firststart.html


MS3 prosessorikortin mukana tulevaa sd-kortti dataloggausta voidaan käyttää silloin kun ei haluta voida käyttää tähän tietokonetta. Datalogin otto 
laitetaan päälle painonapilla. 
Kaikki sd-kortit eivät välttämättä toimi. Megamanuaalissa on kuvat jotka ainakin toimivat ja mitkä eivät.
http://www.msextra.com/doc/ms3/sdlogging.html 

Bluetooth sarjaporttiin
Sarjaportillinen bluetooth dongle helpoin kytkeä. Levyllä uart pisteet. 1=+5v 2=Tx 3=Rx 4=gnd. Helpoin laittaa kaapeli jossa D9 liitin ja tehdä 
kotelon kylkeen reikä ja juottaa piuhat levylle. Tällöin saa donglen pikkasen kauemmas ja parempaan paikkaan.

Lähtöjen ja tulojen asetukset

•Boost_pwr = käytetään valikosta BOOST http://www.msextra.com/doc/ms3/Boost_Control.html 
•Out1 pwr = käytetään valikosta D14          http://www.msextra.com/doc/ms3/spareports.html 
•Out2 pwr = käytetään valikosta D15 http://www.msextra.com/doc/ms3/spareports.html  
•Tacho pwr = käytetään valikosta TACHO
•IDLE = käytetään valikosta IDLE, huomaa jumpperointi ja askelmoottorissa eri asetukset http://www.msextra.com/doc/ms3/Idle_Control.html 
•Datalog in = käytetään valikosta DATALOG IN http://www.msextra.com/doc/ms3/sdlogging.html 
•Launch in = käytetään valikosta  LAUNCH IN http://www.msextra.com/doc/ms3/launch.html 
•Spare AD in = käytetään valikosta ADC13 http://www.msextra.com/doc/ms3/genericsensors.html 
•Spare1 in = käytetään valikosta xxx
•Spare2 in = käytetään valikosta xxx
•Knock in = käytetään valikosta ADC6 JS5
•Vapaat suutinlähdöt voidaan käyttää esimerkiksi PWM-lähtönä, joihin saa 6x6 kartat. 

4 –kanavaisen EGT- moduulin kytkentä ATDriveboardiin:

Ohjeen tekijä ei ota mitään vastuuta seuraamuksellisista vahingoista, joita tämän ohjeen noudattaminen voi mahdollisesti aiheuttaa. 
Jokainen tekee muutoksia ja kytkentöjä omalla vastuullaan.

Tämä on asennusohje, jossa näytetään seikkaperäisesti 4-kanavaisen EGT –termoparivahvistimen kytkentä suoraan ATDriveboardin levylle niin että 
lämpötilatieto saadaan näkymään Tunerstudiossa ja logattua muun datan oheen reaaliaikaisesti. 

MS3 prosessorimoduulissa on olemassa 5 analogisisäänmenoa, joista 4 on vapaana tähän käyttöön, mikäli niihin ei ole kytketty mitään jo ennestään. 
Emolevyltä löytyy juotospisteet kolmelle kanavalle ja ECUn liittimelle menevä Spare ADC saadaan kätevästi kytkettyä sisältä jumpperilta.

Esimerkissä on käytetty DIY autotunen neljää GPIO Application kit –rakennussarjaa, jotka on kasattu koekytkentäpiirilevylle ja asennetaan erilliseen 
koteloon ECUn ulkopuolelle. (piirilevy, ruuviliittimet, kotelo ja johtimet eivät kuulu GPIO –kittiin, vaan ne on hankittava erikseen. Sarja sisältää vain 
tarvittavat komponentit.)

Rakennussarja: http://www.autotune.fi/tuote/432/gpio-application-kit-egt

 

Kuva: http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual_files/egt-circuit2.JPG

Antureina tulee käyttää nopeasti reagoivia, ns. avoimella päällä olevia K-tyypin termopareja, esim:

 http://www.autotune.fi/tuote/495/egtanturi-nopea

http://www.autotune.fi/tuote/495/egtanturi-nopea
http://www.msextra.com/doc/ms1extra/MS_Extra_Hardware_Manual_files/egt-circuit2.JPG
http://www.autotune.fi/tuote/432/gpio-application-kit-egt
http://www.msextra.com/doc/ms3/genericsensors.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/launch.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/sdlogging.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/Idle_Control.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/spareports.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/spareports.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/Boost_Control.html
http://www.msextra.com/doc/ms3/sdlogging.html


anturit tulee liittää suoraan piiriin, VÄLISSÄ EI SAA KÄYTTÄÄ KUPARIJOHTOA! Anturi näyttää väärin, mikäli termoparikaapelia 
jatketaan/se liitetään jollain muulla metallilla/liitos on eri ilmatilassa piirin kanssa (Piirissä on sisäänrakennettu ns. Kylmän pään 
kompensointiominaisuus, joka on erittäin kriittinen tarkan näyttämän vuoksi).

Valmiiksi kasattu vahvistin. Ylempiin liittimiin kytketään termoparit ja alhaalla oikealla vrransyöttö (+12V ja GND), vasemmalla alhaalla 
analogilähdöt ECU:lle (0-5V) ja ylimääräinen maaliitin. Kytkentäkaapelina on hyvä käyttää suojattua 6-napaista ohutta moninapakaapelia 
ja –liitintä. Tässä esimerkissä käytetään perus päytätietokoneista tuttua PS2 –liittimellistä jatkokaapelia, joka on keskeltä katkaistu. 
Naaraspää kytketään ATDriveboardiin ja koiraspää vahvistimeen. (kelvollinen liitin, mikäli molemmat ohjaimet ovat auton sisätiloissa!)

 



 

Kytkentä ATDriveboardiin:

Avaa ECU, ruuvaa piirilevyn nurkissa olevat ruuvit ja nosta piirilevy pois kotelosta.  Nosta varovasti prosessorikortin ja emokortin välinen 
lattakaapeli pois tieltä. Liittimet saattaa olla tiukassa, mutta lähtevät varovasti ”kosimalla” ja vetämällä, lukkokieliä ei ole. VARO ETTET 
TAITA PINNEJÄ TAI MURRA PIIRILEVYÄ!!

Poraa koteloon sopivaan kohtaan läpivientireikä johdolle ja käytä tarvittaessa läpivientikumia. Kotelo on paksua alumiinia, joten kumi ei ole 
välttämätön, mikäli johto ei pääse kovin elämään. 

Näkyville tulee lattakaapeliliittimen ympärillä olevat johtimien  juotospisteet, joista pisteisiin J32 tulee EGT2 ja J33 EGT3. Piste J20, johon 
tulee EGT1, on prosessorikortin alla. Korttia ei kuitenkaan tarvitse ottaa irti, jos omistat kapeakärkiset pihdit, joilla johdon saa pujotettua 
reikään ja juotettua altapäin kiinni. Piste näkyy emolevyn ja prosessorikortin välistä kurkkaamalla hyvin.



J20 kuvassa. Reikään pujotettu valkoinen  johto, joka on EGT1 J20 alapuolelta.

  

 

Kuvassa johtimet tinattuna. J32 (keltainen,EGT2)  J33 (vihreä, EGT3).  EGT4 jumpperissa (J8 nastat 5-6). Johdon saa varovasti tinaamalla 
kiinni jumpperiin.  Lisäksi kuvassa on suojasukalla suojattu maa, jonka voi kytkeä esim. kuvassa näkyvään GND –nastaan, tai 
vaihtoehtoisesti virransyötön vieressä olevaan maadoitukseen. Samassa pisteessä on sekä kaapelin suojamaa että eristeellinen miinusjohdin.



 

EGT-vahvistimen virransyöttö:

Virta vahvistinmoduulille voidaan ottaa  ECUlta, jolloin kaikki saadaan kulkemaan yhtä johtoa pitkin. + johdin kytketään allaolevan kuvan 
mukaiseen pisteeseen. Myös maadoitus voidaan vetää viereiseen pisteeseen, mikäli ei , käytä edellisessä kuvassa näkynyttä pistettä.

 

Kun edellä mainitutkytkennät on tehty, tarkista vielä kerran että kaikki on kuten pitää ja ettei missään törrötä mitään ylimääräistä (muista 
katkaista piirilevyn tinapuolelta ylimääräiset johdonpäät), eikä tinasiltoja ole päässyt muodostumaan. Kun olet varmistanut kaikki, voit 
kasata ecun takaisin kokoon. 

 Valmis testattavaksi.



Asetukset Tunerstudiossa:

Ohjelmalliset asetukset ovat varsin yksinkertaiset:

Mene valikkoon: Advanced engine > EGT & Thermocouple settings.

- EGT Inputs: 4

- Temp @ 0V: 0

- Temp @5V: 1250

EGT1 Channel: JS4 (ADC7)  - näyttää johdinnastan J20 arvon

EGT2 Channel: EXT_MAP (ADC11)  - näyttää johdinnastan J32 arvon

EGT3 Channel: EGO2 (ADC12)  - näyttää johdinnastan j33 arvon

EGT4 Channel: Spare ADC (ADC13)  - näyttää J8 jumpperiin 5-6 tinatun arvon

MUISTA PAINAA BURN –NAPPIA!

Tämän jälkeen käännä autosta virrat pois että asetukset tulevat voimaan. Tämän jälkeen pitäisi jokaiselta anturilta tulla 1-2 asteen haarukkaan sama 
arvo kun dashboardille avaa mittarit näkyviin:



Jos antureiden näyttämän haluaa mahdollisimman tarkaksi, olisi ne syytä kalibroida. Nämä ovat ohjearvot jotka ovat Kytkentäkaavion mukaan laitetut 
(0V 0astetta/5V 1250 astetta). Kalibrointi voidaan tehdä uittamalla anturia jäävedessä ja mittaamalla jännitteen analogiulostulosta. Sen jälkeen 
uitetaan anturia kiehuvassa vedessä ja saadaan 100 asteen jännite. Oletusarvot kuitenkin yleensä ovat riittävän lähellä.

Lisätietoa EGT – asiasta Ms3efi.com –sivustolta:

http://www.msextra.com/doc/ms3/egt.html

Spark table 1
Sytyskarttaan laitetaan kuormitustilanteen mukaisesti ennakot. 
Vaaka-akselilla kierroslukualue. Pysty palkissa yleensä MAP 
imusarjan paine. Vaihtoehtoisesti voidaan säätää tps-
pohjaisesti eli kaasunasennon mukaan.

Säätö mahdollista tehdä myös pelkästään kierrosalueen 
mukaan, jolloin kaikkiin pystysarakkeisiin tulee sama arvo. 
Tällöin ei tarvita MAP tai TPS-anturia ollenkaan.

Aina kun tehdään muutoksia pitää ne tallentaa ohjaimelle 
BURN-napilla. Samaten projektin asetukset kannattaa tallentaa. Myös jos tekee vaikka uuden kartan, niin kannatta 
tallentaa uudella nimellä projekti, jotta voi palata vanhaan tarvittaessa. FILE-SAVE TUNE AS kautta tallennus.

Kun haluaa vanhan projektin tiedon niin, FILE- OPEN TUNE(msg) ja valitsee halutun.

Sen jälkeen TunerStudio kysyy poltetaanko tiedot ohjaimen muistiin. Painetaan kyllä.

Kiitokset ohjeiden täydennyksestä!

Tomas Muikku @ t_muikku (Finsquirt)

Tuukka Sairo @ TUUBA (Sportpug)

http://www.msextra.com/doc/ms3/egt.html
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