
                      ΒΡΑϊΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ-82 

    Πώς να διαγνώσετε προβλήματα      
επικοινωνίας ECU; 
 

• Εάν δεν έχετε επικοινωνία με το σαρωτή, ας πούμε με τη μονάδα ABS, για να 

βεβαιωθείτε ότι το πρόβλημα υπάρχει όντως προτού αρχίσετε να ελέγχετε την 

καλωδίωση , προσπαθήστε να διαβάσετε τους κωδικούς από όλες τις άλλες ECU  

(Ηλεκτρονική Μονάδα Ελέγχου, γνωστός και ως υπολογιστής) . 

• Εάν κάποια από αυτά θα έχουν κωδικούς για μη επικοινωνία με την εν λόγω ECU  

(π.χ. ABS) , τότε απλώς επιβεβαιώσατε ότι υπάρχει πρόβλημα για διάγνωση. 

• Εάν δεν υπάρχουν κωδικοί, δοκιμάστε πρώτα ένα διαφορετικό εργαλείο σάρωσης , 

μπορεί να σας εξοικονομήσει πολύ περιττό διαγνωστικό χρόνο. Λάβετε υπόψη ότι 

συχνά οι άλλες ECU δεν σας εμφανίζουν κωδικούς σχετικά με ζητήματα 

επικοινωνίας, παρόλο που μία ή περισσότερες ECU ενδέχεται να έχουν 

αποσυνδεθεί από το δίκτυο. Επομένως, μην βασίζεστε πλήρως σε αυτήν τη δοκιμή 

εάν δεν υπάρχουν κωδικοί. 

  

Ακολουθεί ένα υπεραπλουστευμένο παράδειγμα διαγράμματος καλωδίωσης για το ποια 
καλωδίωση μπορεί να θέλετε να ελέγξετε, προτού καταδικάσετε τη μονάδα ECM ως 
ελαττωματική: 

 

 

 

 



1. Δύναμη 

• Συνήθως κάθε ECU έχει τουλάχιστον ένα καλώδιο που τροφοδοτεί την μπαταρία 

σε αυτό 

• Η ECM  (Μονάδα Ελέγχου Κινητήρα) έχει συνήθως ένα καλώδιο τροφοδοσίας 12 V 

που τροφοδοτείται συνεχώς (B+) και ένα άλλο που τροφοδοτείται με διακόπτη 

ανάφλεξης ON (IGN) . 



• Επίσης, η ECM έχει συνήθως ένα Κύριο Ρελέ (γνωστό και ως Ρελέ EFI, Ρελέ DME, 

κ.λπ.) που τροφοδοτεί 12 V σε όλα τα είδη αισθητήρων κινητήρα και επίσης (συχνά 

αλλά όχι πάντα) στην ECM. 

o Συνήθως η ECM είναι αυτή που ενεργοποιεί (γειώνει)  το Κύριο Ρελέ και 

όταν ενεργοποιηθεί, η ECM λαμβάνει επιπλέον 12 V από αυτό. Χωρίς αυτό 

το 12V από το Κύριο Ρελέ σε πολλές περιπτώσεις η ECM δεν θα είναι 

ξύπνια και δεν θα επικοινωνεί με το σαρωτή. 

o Ελέγξτε εάν η μονάδα ECM ενεργοποιεί το Κύριο ρελέ για να το γειώσετε, 

όταν όλα τα άλλα τροφοδοτικά είναι ενεργοποιημένα. 

▪ Εάν το Κύριο Ρελέ δεν ενεργοποιείται από την ECM, υπάρχει πολύ 

μικρή πιθανότητα να βραχυκυκλωθεί η γραμμή τροφοδοσίας του 

αισθητήρα 5V στη γείωση (απευθείας ή μέσω ενός από τους 

αισθητήρες) . Η εύρεση αυτού του είδους βραχυκυκλώματος μπορεί 

να απαιτήσει πολλή δουλειά, αποσύνδεση όλων των αισθητήρων 

που τροφοδοτούνται από αυτό το 5V και εντοπισμό καλωδίων για 

σορτς, διάβρωση. 

▪ Συνήθως είναι πιο εύκολο να προσπαθήσετε να ενεργοποιήσετε την 

ECM «σε πάγκο», απλώς συνδέοντάς την στα καλώδια τροφοδοσίας 

12 V, γείωσης και επικοινωνίας για να δείτε αν θα ζωντανέψει. Εάν 

δεν ζωντανεύει στον πάγκο, τότε δεν χρειάζεται να ελέγξετε για 

βραχυκυκλωμένους αισθητήρες κ.λπ. Απλώς αντικαταστήστε τη 

μονάδα ECM. 

Ακολουθεί παράδειγμα μη επικοινωνίας σαρωτή με διαγνωστικό σύνδεσμο(obd 

connector). Αυτοκίνητο παραδείγματος 2002 Acura. 

 Χωρίς Έναρξη | Βραχυκυκλωμένος αισθητήρας ταχύτητας οχήματος | 2002 Acura. 

• Το αυτοκίνητο πέθανε όταν εμπλέκεται στην όπισθεν (δύο 

φορές). Τότε δεν θα επανεκκινούσε. Όταν η μονάδα κιβωτίου 

ταχυτήτων αποσυνδέθηκε, το αυτοκίνητο ξεκίνησε καλά. 

Αποδείχθηκε ότι ήταν ένας αισθητήρας ταχύτητας οχήματος. 

• Σημείωση, όλα τα καλώδια τροφοδοσίας πρέπει να ελεγχθούν υπό φορτίο . 

2. Γείωση 

• Σημείωση, όλα τα καλώδια γείωσης πρέπει να ελεγχθούν υπό φορτίο . 



o  Εάν το αυτοκίνητο ξεκινά με τον σαρωτή OBDII συνδεδεμένο, αλλά δεν 

ξεκινά με τον σαρωτή αποσυνδεδεμένο (τα ρελέ PCM μπορεί να κάνουν 

κλικ) , ελέγξτε τη γείωση της ECM. 

3. Καλώδια επικοινωνίας 

• Τα περισσότερα σύγχρονα οχήματα χρησιμοποιούν συνήθως πρωτόκολλα όπως  το 

πρωτόκολλο CAN Bus ,  το K-Line Protocol,  το LIN Bus Protocol κ.λπ.,  για 

επικοινωνία μεταξύ υπολογιστών και με τον διαγνωστικό σαρωτή. 

• Διαβάστε περισσότερα παρακάτω. 

  

Δίκτυο Επικοινωνίας 

  

Λεωφορείο CAN 

Το CAN Bus 
στα αυτοκίνητα είναι τυποποιημένο κατά  ISO 11898-2 (περισσότερες λεπτομέρειες  εδώ 
) 

Όλα τα καλώδια ζεύγους διαύλου CAN (CAN H και CAN L) είναι στριμμένα μεταξύ τους . 

• Το καλώδιο συνεστραμμένου ζεύγους είναι ένα ουσιαστικό μέρος του τρόπου 

λειτουργίας του φιλτραρίσματος διαφορικής λειτουργίας σε έναν δίαυλο CAN και 

χωρίς αυτό το σήμα μπορεί εύκολα να παραμορφωθεί . 

https://en.wikipedia.org/wiki/CAN_bus#Electrical_properties


Αντιστάσεις τερματισμού 

• Όπως μπορείτε να δείτε στην παραπάνω εικόνα, τα καλώδια CAN Bus συνδέονται 

συνήθως με τις δύο αντιστάσεις τερματισμού  παράλληλα κάπου στο δίκτυο, η 

καθεμία χωριστά μετρώντας  120Ω . 

o Όταν είναι και τα δύο συνδεδεμένα στο δίκτυο, η αντίσταση μεταξύ των 

καλωδίων CAN Bus γίνεται 60Ω ( σύνδεσμος ) . 

• Το ένα από αυτά είναι συνήθως μέσα στο ECM και η θέση του άλλου ποικίλλει 

ανάλογα με το όχημα. 

• Χωρίς αυτά θα υπάρχει πολύς θόρυβος στο CAN Bus. 

• Εάν η ECU με την αντίσταση τερματισμού αποσυνδεθεί, η αντίσταση μεταξύ των 

καλωδίων CAN Bus θα γίνει 120Ω. 

• Εάν η αντίσταση είναι μεγαλύτερη από 120 Ω, σημαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα με 

τα καλώδια CAN Bus ή/και πιθανώς και με τις δύο ECU που φιλοξενούν 

αντιστάσεις τερματισμού. 

Δοκιμή Αντίστασης 

• Ένας απλός και γρήγορος έλεγχος CAN Bus μπορεί να γίνει με ένα ωμόμετρο . 

o Γυρίστε την ανάφλεξη στη θέση OFF και μετρήστε την αντίσταση μεταξύ 

των ακροδεκτών 6 και 14 της φίσας OBDII . 

▪  

o Εάν το ωμόμετρο δείχνει 60Ω , τότε μπορείτε να προχωρήσετε στην 

επόμενη δοκιμή. Το τεστ τερματισμού CAN Bus πέρασε. 

o Αν δείχνει 120Ω , τότε υπάρχει πρόβλημα με το κύκλωμα για μια από τις 

αντιστάσεις τερματισμού (μπορεί να είναι η καλωδίωση ή η ECU που 

φιλοξενεί την αντίσταση τερματισμού) . 

o Εάν το ωμόμετρο δείχνει πολύ περισσότερα από 120Ω , υποψιαστείτε ότι 

είναι ανοιχτή η καλωδίωση του διαύλου CAN. 

  

https://www.electronics-tutorials.ws/resistor/res_4.html


Διαφορικές τάσεις 

 

• Η δοκιμή διαφορικών τάσεων θα απαιτήσει ένα καλό βολτόμετρο με λειτουργία 

min-max (π.χ. Fluke 88V) ή έναν παλμογράφο (π.χ. Pico 4424) . 

• Το CAN High συνήθως  (ISO 11898-2) κυμαίνεται μεταξύ 2,5V έως 3,5V και CAN 

Low μεταξύ 1,5V έως 2,5V . 

• Ο δίαυλος CAN εκχωρεί το λογικό '1'  σε μια τυπική διαφορική τάση 0V και το 

λογικό '0'   με τυπική διαφορική τάση 2V . 



• Ο δίαυλος CAN βρίσκεται σε  κυρίαρχη κατάσταση (λογικό 1) εάν η διαφορική τάση 

είναι μεγαλύτερη από 0,9 V και σε υπολειπόμενη κατάσταση (λογικό 0) εάν είναι 

μικρότερη από 0,5 V . 
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