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 إشارات الدخل والخرج

 

كما تعلمنا مسبقًا، فإن الجزء الرئيسي بنظام التحكم في المحرك هو وحدة التحكم، والتي تقوم بمعالجة إشارات الدخل والتحكم في 

رض من كل إشارة على حدة يتم استخدام إشارة مستشعر تدفق الهواء المشغالت وفقًا لذلك. فهيا أوالً لنلقي نظرة موجزة على الغ

الكتلي/مستشعر ضغط المجمع المطلق الستكشاف المقدار الدقيق للهواء المشفوط. ويقوم مستشعر الضغط البارومتري باستكشاف 

فية باستكشاف محتوى ضغط الهواء للحصول على معلومات عن كثافة الهواء. وتقوم مستشعرات األكسجين األمامية والخل

األكسجين وتمكين فحص وظيفة المادة الحفازة. ويقوم مفتاح الكبح ومفتاح القابض باستكشاف موضع دواسة الكبح / القابض. ويتم 

الستكشاف الشحنة الكهربية إلبقاء سرعة الالتعشيق مستقرة وثابتة. ويستخدم  FRاستخدام مفتاح الشحنة الكهربية وطرف التوصيل 

مستشعر ضغط التوجيه المعزز الستكشاف ضغط التوجيه المعزز إلبقاء سرعة الالتعشيق مستقرة وثابتة. ويستخدم مستشعر مفتاح/

درجة حرارة سائل تبريد المحرك الستكشاف درجة حرارة سائل تبريد المحرك لضبط اإلشعال وكمية الحقن. ويستخدم مستشعر 

الدواسة. وتستخدم اإلشارة لتوزيع خرج القدرة الذي يطلبه السائق. ويستخدم  موضع دواسة الوقود الستكشاف مقدار الضغط على

مستشعر زاوية الكرنك الستكشاف موضع عمود الكرنك وسرعته. وتعد هذه اإلشارة إحدى اإلشارات الرئيسية التي تحدد كمية 

ط بالطاقة، وتستخدم إشارة الكرنك الستكشاف الحقن وتوقيته. ويستخدم وضع تشغيل مفتاح اإلشعال إلمداد نظام الحقن متعدد النقا

تدوير المحرك )تستخدم للحقن األولي(. تقوم إشارة جهد البطارية باستكشاف الجهد المتوفر. وتستخدم هذه اإلشارة في تعويض أي 

ة المحرك. تأخر للمشغالت )على سبيل المثال، الحواقن( ناتج عن انخفاض الجهد. ويستخدم مستشعر القرقعة الستكشاف قرقع

 وتستخدم هذه اإلشارة لضبط توقيت اإلشعال. ويستخدم مستشعر عطل اإلشعال الستكشاف المشاكل الموجودة في دائرة اإلشعال.
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يقوم مستشعر التيار األيوني باستكشاف جودة االحتراق. وتستخدم هذه اإلشارة لضبط كل اسطوانة على حدة لتحقيق أمثل ظروف  

رة الصادرة من مستشعر درجة حرارة زيت المحرك باستكشاف درجة حرارة الزيت. وتستخدم هذه اإلشارة للتشغيل. تقوم اإلشا

(. ويقوم CVVTلتعويض التغير الحاصل في كثافة الزيت لتوفير التحكم السليم في نظام توقيت الصمام المتغير باستمرار )

بالتحكم القائم على السرعة )على سبيل المثال، وظيفة وعاء  مستشعر سرعة السيارة باستكشاف سرعة السيارة ويُستخدم للسماح

الكبح(. وتستخدم إشارة سرعة العجلة لنفس الغرض باإلضافة إلى استخدامها في بعض األوقات الستكشاف الطرق الوعرة. ويقوم 

الوعرة. ويستخدم مفتاح مستشعر دواسة الوقود باستكشاف التسارع الرأسي للشاسيه. وتستخدم هذه اإلشارة الستكشاف الطرق 

المانع ومفتاح الوضع المحايد الستكشاف الوضع المحايد لناقل الحركة. وتستخدم هذه اإلشارة للسماح بالتدوير. وفي حالة مفتاح 

 المانع يتم أيًضا استكشاف تعشيق التروس لتعويض سرعة الالتعشيق. ويستخدم مفتاح تكييف الهواء / المفتاح الثالثي / محول طاقة

الضغط الستكشاف ما إذا كان ضاغط تكييف الهواء ُمشغل أم ال. وتستخدم هذه اإلشارة لتعويض الالتعشيق. ويستخدم اتصال الناقل 

"(. TCSلالتصال باألنظمة األخرى، على سبيل المثال الستقبال طلب تقليل العزم )على سبيل المثال من نظام التحكم في الجر "

(. Scan toolتشغيل للسماح ببدء تشغيل المحرك. ويتم استقبال طلب خرج التشخيص من أداة المسح )وتستخدم إشارة نظام منع ال

 وسيأتي الحقًا الحديث بالتفصيل عن إشارات الدخل في قسم المستشعرات والمشغالت.
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 مستشعر موضع عمود الكرنك / عمود الكامات

 

 

ك الستكشاف سرعة المحرك وموضع الكباسات داخل االسطوانة ويُستخدم مستشعر كما تعلمنا مسبقًا، يُستخدم مستشعر زاوية الكرن

. وفي بعض األنظمة يتم تثبيت مستشعر 1موضع عمود الكامات الستكشاف الموضع األوسط النهائي العلوي لالسطوانة رقم 

موزع موصل ميكانيكيًا بموضع موضع عمود الكرنك وربما أيًضا مستشعر موضع عمود الكامات في الموزع. ويمكن ذلك ألن ال

عمود الكرنك وعمود الكامات. وهناك طرق مختلفة الستكشاف الموضع، كما هو موضح في المثال. وإحدى هذه الطرق استخدام 

حاجز ضوء، وهناك طرق أخرى تتمثل في استخدام عناصر مستشعر حثي أو مستشعر هول. وتختلف إشارة الخرج مع النظام 

د تكون تناظرية أو رقمية، كما هو موضح في المثال. وبناًء على دخل المستشعر، تقوم وحدة التحكم في المحرك الفعلي المستخدم وق

بحساب:  سرعة المحرك وحمل المحرك واالثنين معًا مع إشارة مستشعر تدفق الهواء الكتلي أو ضغط المجمع المطلق. واعتمادًا 

د تسلسل اإلشعال والحقن باستخدام مستشعر زاوية الكرنك فقط. وهذا ممكن، على على تصميم المستشعر والنظام، يمكن أيًضا تحدي

سبيل المثال باستخدام اختالف اإلشارة الناتج عن شق أطول في عجلة النغمة. وبذلك يمكن تحديد االسطوانة الموجودة في الموضع 

 األوسط النهائي العلوي لحساب تسلسل اإلشعال والحقن.
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تشعرات موضع عمود الكرنك وعمود الكامات في الطرز الحديثة باستكشاف موضع عمود الكرنك أو الكامات مباشرةً تقوم مس

لتحقيق مستوى أعلى من الدقة. وعلى الرغم من إمكانية الحصول على كلتا المعلومتين من خالل مستشعر واحد فقط، إال أنه في 

( لتمييز الموضع األوسط النهائي CMPلصادرة من مستشعر موضع عمود الكامات )معظم األنظمة يتم استخدام اإلشارة اإلضافية ا

( يستخدم مستشعر CVVT. وفي المحركات المزودة بنظام توقيت الصمام المتغير باستمرار )4ورقم  1العلوي لالسطوانة رقم 

م الفعلي يكون بدء تشغيل المحرك ممكنًا أو موضع عمود الكامات أيًضا للتحكم في موضع عمود الكامات بدقة. واعتمادًا على النظا

غير ممكنًا في حالة وجود عطل بمستشعر موضع عمود الكامات. وفي حالة حدوث العطل أثناء دوران المحرك، سيستمر المحرك 

في العمل، حيث أنه يمكن حساب موضع المحرك بواسطة إشارة زاوية الكرنك حالما يتم استكشاف الموضع األوسط النهائي 

. وفي تلك الحالة، يتم تعطيل التحكم في القرقعة. وفي حالة تعطل مستشعر زاوية الكرنك، سيستحيل بدء 1العلوي لالسطوانة رقم 

 التشغيل وتدوير المحرك. وشكل الموجة الموضح في المثال من مستشعر تناظري
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 مستشعر موضع الخانق

 

فتحة الخانق. وهو في األساس عبارة عن مقياس فرق جهد موصل ميكانيكيًا بعمود يقوم مستشعر موضع الخانق باستكشاف زاوية 

الخانق. حيث يقوم بإحداث تغيير في الجهد حسب موضع الخانق. واعتمادًا على النظام قد يحتوي مستشعر موضع الخانق على 

ومستشعر موضع الخانق  1ضع الخانق خطين مدمجين، وفي هذه الحالة يكون الخرج عبارة عن إشارتين مستقلتين )مستشعر مو

(. باإلضافة إلى ذلك تكون إشارة مستشعر موضع الخانق متاحة مع اتصال الالتعشيق أو بدونه. فمع اتصال الالتعشيق يتم 2

استكشاف موضع الالتعشيق بواسطة موضع تشغيل مفتاح الالتعشيق، وبدون اتصال الالتعشيق يتم استكشاف موضع الالتعشيق من 

فولت. حيث تعرف وحدة التحكم في المحرك من خالل ذلك الجهد أن  0.9و 0.6قيمة جهد الخرج، التي تتراوح عادة بين  خالل

لوحة االختناق مغلقة. والمحركات المزودة بمستشعر موضع الخانق بدون اتصال الالتعشيق، تتطلب بعض التعديل لتحديد ما إذا 

يمكن أن يتغير الجهد بسبب االهتراء الميكانيكي وغير ذلك. وضمن مدى التشغيل يوفر كان مروحة الخانق مغلقة أم مفتوحة، حيث 

كال النوعان خرج جهد خطي. وتستخدم اإلشارة لتحديد حمل المحرك في سرعة الالتعشيق والحمل الجزئي ووضع الفتح الواسع 

ارة مستشعر موضع الخانق. وفي حالة استكشاف للخانق. كما تعتمد تصحيحات نسبة الهواء والوقود وقطع إمداد الوقود على إش

وضع الفتح الواسع للخانق يتم إيقاف تشغيل تكييف الهواء وفي بعض األنظمة يتم إيقاف تحكم الحلقة المغلقة الخاص بالتحكم في 

سارع ضعيف االنبعاثات. وإذا كانت إشارة مستشعر موضع الخانق خاطئة، فقد تحدث األعراض التالية:  سرعة محرك خاطئة وت

واستهالك عاٍل للوقود وانبعاثات أكثر )أول أكسيد الكربون والهيدروكربون(.  حتى مع فصل مستشعر موضع الخانق، يُمكن رؤية 

زاوية مستشعر موضع الخانق في البيانات الحالية في بعض أنظمة إدارة المحرك. وفي هذه الحالة، تكون عبارة عن قيمة محسوبة 

 (. MAP(/ضغط المجمع المطلق )MAFتدفق الهواء الكتلي ) اعتمادًا على إشارة

المقاوم الموضح في الصورة ذو مقاومة عالية جدًا ويستخدم للتشخيص الذاتي وتحقيق جهد أمان ضد األعطال في حالة فتح الدائرة. 

 ويكون المقاوم بال تأثير أثناء التشغيل العادي..
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 مستشعر موضع دواسة الوقود

 

 

 

يوجد اتصال ميكانيكي بين دواسة الوقود والخانق إذا كانت السيارة مجهزة بنظام خانق إلكتروني، فيجب إخبار وحدة  بما أنه ال

التحكم في المحرك، التي تتحكم بدورها في الخانق اإللكتروني، بموضع دواسة الوقود )عزم السائق(. وهو ما يتم بواسطة مستشعر 

ر موضع الخانق، فإن مستشعر موضع دواسة الوقود هو في األساس عبارة عن مقياس موضع دواسة الوقود. ومثله مثل مستشع

فرق جهد. ويتم إنشاء خطي استكشاف مستقلين في المستشعر كاحتياطي لبعضهما البعض )ألسباب متعلقة بالسالمة(.  وفي العديد 

فولت. وفي حالة إخفاق إحدى  5ين دائًما من األنظمة تتقاطع اإلشارتان بشكل قطري مع بعضهما البعض ويكون مجموع الجهد

 اإلشارتين، يمكن استخدام اإلشارة األخرى كمرجع / احتياطي.

 

مالحظة: من الممكن أيًضا أال تكون اإلشارة قطرية، لكن يتحرك كال الجهدان في نفس االتجاه. لذلك يرجى الرجوع دائًما إلى دليل 

 شكل الموجي الصحيح.الورشة للحصول على قيمة اإلشارة الصحيحة وال
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 مستشعر تدفق الهواء الكتلي / الضغط البارومتري

 

 Karman( بقياس حجم الهواء المسحوب. وإلجراء ذلك يُستخدم مبدأ دوامة كارمان )VAFيقوم مستشعر تدفق الهواء الحجمي )

vortexى كل من جانبي العمود. ويتناسب عدد (. عند وضع عمود مثلث الشكل في تيار هواء، تتولد دوامات بشكل متبادل عل

الدوامات المتولدة مع حجم الهواء المتدفق في الوقت المحدد. وكلما كان تدفق الهواء عاليًا كانت الدوامات المتولدة أكثر. ويتم قياس 

 ية:كمية الدوامات وبالتالي كمية الهواء بواسطة مستشعر تدفق الهواء الحجمي، والذي يتكون من األجزاء التال

 مقوم: لتقويم تدفق الهواء المسحوب المسموح له بالمرور عبر ُمنقي الهواء

 جهاز إرسال: إلرسال الموجات فوق صوتية

 جهاز استقبال: الستقبال الموجات فوق الصوتية

 ُمضخم: لتضخيم اإلشارة

 ُمضمن: لتحويل الموجات فوق الصوتية المستقبلَة إلى نبضات كهربية

وق الصوتية الصادرة من جهاز اإلرسال إلى جهاز االستقبال. وعندما ال يكون هناك تدفق هواء، ال تتولد أية يتم إرسال الموجات ف

"(. وبمجرد تدفق الهواء تتولد Tدوامات وتحتاج الموجات فوق الصوتية لوقت ثابت للوصول إلى جهاز االستقبال، وقت المرجع )"

ال وجهاز االستقبال تقوم بالدوران في اتجاه حركة عقارب الساعة، ويكون اتجاه الدوامات. وعند مرور الدوامات بين جهاز اإلرس

إرسال الموجات فوق الصوتية نفس اتجاه حركة الهواء بالشطر الرئيسي للدوامة وبالتالي يكون الوقت الالزم لوصول الموجات 

عكس اتجاه عقارب الساعة تحت جهاز اإلرسال  فوق الصوتية لجهاز االستقبال أقصر من وقت المرجع. وعندما تمر دوامة حركتها

 يكون وقت االنتقال أطول. 

 



                                                                             2إدارة المحرك 

 
 

  FLGM-2AT8H           10 1/1/2008   0اإلصدار: 

 

بما أن الدوامات المتحركة في اتجاه عقارب الساعة والمتحركة عكس اتجاه عقارب الساعة تمر في نمط متناوب، فإن وقت االنتقال 

ة الهواء. بعد استقبال جهاز االستقبال لإلشارة، يقوم يتناوب أيًضا.  ويستخدم مقدار التغييرات التي تحدث في وقت محدد لحساب كمي

 جهاز التضمين بتغييرها، بحيث تتمكن وحدة التحكم في المحرك من استخدامها.

 

 مستشعر الضغط البارومتري

ف نظًرا ألن كمية الهواء غير كافية للحصول على قياس دقيق لكمية الهواء، يتم استخدام مستشعر الضغط البارومتري الستكشا

كثافة الهواء. ويتغير الضغط الجوي حسب حالة الطقس واالرتفاعات. وعند االرتفاعات العالية يكون الهواء أقل كثافةً، وبالتالي 

يكون له ضغط أقل. باإلضافة إلى ذلك فإن حالة الطقس تُغير ضغط الهواء. ويعمل هذا المستشعر بنفس طريقة مستشعر ضغط 

قوم بقياس الضغط الجوي. ويقع غالبًا داخل وحدة التحكم في المحرك، وفي تلك الحالة يلزم استبدال المجمع المطلق باستثناء أنه ي

 وحدة التحكم في المحرك إذا انكسر المستشعر.

 

بالجمع بين هاتين المعلومتين، يمكن قياس كمية الهواء بدقة. وال يستخدم مستشعر الضغط البارومتري مع مستشعر دوامة كارمان 

وجات فوق الصوتية فحسب وإنما يستخدم أيًضا في العديد من األنظمة األخرى لقياس الضغط البارومتري )كثافة الهواء( ذات الم

 وذلك لعمل التصحيحات الضرورية لقياس خليط الهواء والوقود.
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 نوع استكشاف ضغط تدفق الهواء الكتلي

 

 

(، ويُستخدم عمود مثلث الشكل لتوليد Karman vortexارمان )يستخدم أيًضا مستشعر تدفق الهواء الموضح مبدأ دوامة ك

الدوامات. واالختالف عن النظام السابق هو طريقة استكشاف كمية الدوامات المتبادلة. وبدالً من استخدام وقت انتقال الموجات فوق 

كمية تقلبات الضغط أعلى، كان  الصوتية، يُستخدم مستشعر ضغط الستكشاف تقلبات الضغط الناتجة عن الدوامات. وكلما كانت

 تدفق الهواء أعلى. 
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 مستشعر تدفق الهواء الكتلي نوع السلك الساخن / الغشاء الساخن

 

للحصول على دقة أعلى عند القياس تم تطوير مستشعرات تدفق الهواء الكتلي، والتي تقوم بقياس كتلة هواء السحب. والجزء 

السلك الساخن أو في اإلصدارات األحدث الغشاء الساخن. حيث يتم االحتفاظ بالسلك الساخن عند درجة  الرئيسي لقياس الكتلة هو

حرارة ثابتة بواسطة دائرة تحكم إلكترونية. وتؤدي أية زيادة في تدفق الهواء إلى فقد السلك للحرارة بشكل أسرع، وهو ما يتم 

قياس هذا التيار ويتم إرسال إشارة خرج متناسبة معه إلى وحدة التحكم  تعويضه عن طريق إرسال تيار إضافي خالل السلك. ويتم

في المحرك.  ويستخدم نوع الغشاء الساخن نفس المبدأ، إال أنه يشمل بعض التحسينات التي تتمثل في: سرعة االستجابة وبساطة 

توفير في التكلفة والحد من تراكم األوساخ تصميم الممر من خالل تقليل طول سلك المستشعر واالتصال األفضل مع جسم الخانق وال

على سطح المستشعر. واعتمادًا على االستعمال، يمكن دمج مستشعر درجة حرارة هواء السحب داخل المبيت. وتستخدم درجة 

حرارة هواء السحب الستكشاف درجة حرارة المحيط عند بدء التشغيل البارد ودرجة حرارة هواء السحب عندما يقوم المحرك 

تسخين الهواء الداخل، وذلك ألن ضغط وكثافة الهواء يختلفان حسب درجة الحرارة. وبناًء على تدفق الهواء، تقوم وحدة التحكم في ب

 المحرك بحساب: مدة الحقن وتوقيت اإلشعال. 
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انسداد الممر أو عند توليد يجب أن يكون ممر مستشعر تدفق الهواء الكتلي خاليًا من الشوائب للعمل على نحو سليم، وفي حالة 

مستشعر تدفق الهواء الكتلي إلشارة خرج خاطئة فقد يُظهر المحرك األعراض التالية: سيتم بدء تشغيل المحرك عادةً ولكنه سيدور 

بشكل ضعيف وقد يتوقف فجأة في ظروف الالتعشيق. وقد ال يتم تعيين كود تشخيص مشكلة في حالة حدوث هذه المشكلة. وفي 

دوث عطل بمستشعر درجة حرارة هواء السحب أو توليده لخرج خاطئ فقد يظهر على المحرك األعراض التالية: ضعف حالة ح

 التسارع، وقد ال يمكن تصحيح توقيت اإلشعال وقد يؤدي إلى حدوث قرقعة وزيادة استهالك الوقود

ة حرارة سائل تبريد المحرك ودرجة حرارة هواء مالحظة: هناك إستراتيجية لتحديد بدء التشغيل البارد وهي مقارنة إشارة درج

درجات مئوية بالنسبة لبعضهما البعض عند درجات حرارة منخفضة، فإن ذلك هو بدء التشغيل  8السحب، فإذا كانتا ضمن نطاق 

 البارد.
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 مستشعر ضغط المجمع المطلق / الضغط البارومتري

 

 

هي استخدام مستشعر ضغط المجمع. يقوم مستشعر ضغط المجمع المطلق باستكشاف هناك طريقة أخرى لقياس كمية الهواء و

تغييرات الضغط في مجمع السحب الناتجة عن حاالت تشغيل المحرك مثل سرعة المحرك وفتحة الخانق. ويتكون مستشعر ضغط 

على جانب وضغط المجمع على (. ويتم تطبيق الفراغ ICالمجمع المطلق من رقاقة سيليكون مقاومة للضغط ودائرة مدمجة )

الجانب األخر. وبفعل هذا الترتيب يحدث انحراف في الرقاقة وبالتالي تتغير مقاومتها. وتعتمد كمية االنحراف فقط على ضغط 

المجمع، حيث يبقى الضغط في غرفة الفراغ ثابتًا. ويستخدم هذا التغير في المقاومة بعد ذلك لحساب الضغط في المجمع وهو ما 

 أخيًرا بحساب كمية سحب الهواء. ويمكن تركيب مستشعر ضغط المجمع المطلق في خزان التمور أو في خرطوم السحب. يسمح

 

 مستشعر الضغط البارومتري

باإلضافة إلى إشارة مستشعر ضغط االمجمع المطلق يتم قياس الضغط البارومتري حيث أن كثافة الهواء ليست ثابتة. ولذلك ليس 

المجمع فقط، للحصول على قياس دقيق لكمية الهواء. ويستخدم مستشعر الضغط البارومتري الستكشاف كثافة كافيًا قياس ضغط 

الهواء المحيط. ويتغير الضغط الجوي حسب حالة الطقس واالرتفاعات. وعند االرتفاعات العالية يكون الهواء أقل كثافةً، وبالتالي 

الطقس تُغير ضغط الهواء. ويعمل هذا المستشعر بنفس طريقة مستشعر ضغط يكون له ضغط أقل. باإلضافة إلى ذلك فإن حالة 

المجمع المطلق باستثناء أنه يقوم بقياس الضغط الجوي. ويقع غالبًا داخل وحدة التحكم في المحرك، وفي تلك الحالة يلزم استبدال 

 وحدة التحكم في المحرك إذا انكسر المستشعر.
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، يمكن قياس كمية الهواء بدقة. وال يستخدم مستشعر الضغط البارومتري مع مستشعر دوامة كارمان بالجمع بين هاتين المعلومتين

ذات الموجات فوق الصوتية فحسب وإنما يستخدم أيًضا في العديد من األنظمة األخرى لقياس الضغط البارومتري )كثافة الهواء( 

 .وذلك لعمل التصحيحات الضرورية لقياس خليط الهواء والوقود

 

إذا كان المحرك مزودًا بشاحن توربيني، فيجب استكشاف ضغط الشاحن التوربيني أو ضغط التعزيز. المستشعر المستخدم لهذا 

 مشابه لمستشعر ضغط المجمع المطلق، وهو فقط يقوم بقياس الضغط بالسالب وبالموجب مقارنةً بالضغط الجوي.
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 مستشعر األكسجين

 

 

كسجين كمية األكسجين في غاز العادم. وهناك نوعان مختلفان: مستشعر األكسجين نوع الزركونيوم ومستشعر يقيس مستشعر األ

األكسجين نوع التيتانيوم. وعلى الرغم من اختالف التكوين واإلشارات إال أن الغرض من كال المستشعرين واحد. حيث يقوم 

الوقود وفيرة أم فقيرة. واعتمادًا على إشارات مستشعر األكسجين، تقوم مستشعر األكسجين باستشعار ما إذا كانت نسبة الهواء و

. وهذا يكون ضروريًا للمحول الحفاز الثالثي ليعمل 1وحدة التحكم اإللكترونية بتصحيح كمية حقن الوقود للوصول إلى نسبة لمبدا

 بأعلى مستوى من الكفاءة

 

 النوع البالتيني:

أحد جوانبه بينما يتعرض الجانب اآلخر لغاز العادم. وبسبب اختالف كمية األكسجين بين يتعرض البالتين للهواء الجوي على 

الهواء الجوي وغاز العادم يتولد فرق جهد. وعندما يكون خليط الهواء/الوقود فقيًرا، يكون الجهد المتولد منخفًضا. وبالعكس، عندما 

مكرو فولت إلى أن نسبة الهواء والوقود أوفر من االتحاد  450على من يكون الخليط وفيًرا، يكون الجهد عاليًا. ويشير الجهد األ

مكرو فولت إلى أن نسبة الوقود أفقر من االتحاد العنصري، وتزداد  450العنصري ويتم تقليل مدة الحقن. ويشير الجهد األقل من 

كان التشغيل سليًما. وتحتاج المستشعرات فترة الحقن. بما أن التصحيحات تحدث بالتناوب، تُظهر إشارة الخرج تحول دائم إذا 

 درجة مئوية لبدء التشغيل.  300لإلحماء تقريبًا إلى درجة 
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 نوع التيتانيوم:

فولت. وبما أن مقاومة  5يغير عنصر التيتانيوم من مقاومته حسب تركيز األكسجين. ويتم إمداد مستشعر األكسجين بفرق جهد 

في وحدة التحكم اإللكترونية يتغير أيًضا. وإذا كانت نسبة انخفاض الجهد ضئيلة فإن الخليط  المستشعر تتغير، فإن جهد اإلشارة

 2.5يكون أوفر، وإذا كانت عالية يكون الخليط فقيًرا. ويتم استكشاف الجهد الناتج بواسطة ُمقارن. فإذا كان أعلى من نقطة التحول 

  فولت، يكون الخرج منخفًضا )خليط فقير(. 2.5كان أقل من فولت، يكون خرج الُمقارن عاليًا )خليط وفير(. وإذا 

 

تستخدم األنظمة األحدث مستشعرات األكسجين األمامية والخلفية لفحص وظيفة المحفز. فإذا كان المحفز في حالة جيدة، تكون 

ة وبشكل خاص من حيث تغير اإلشارة الصادرة من المستشعر الخلفي مختلفة كثيًرا عن المستشعر األمامي من حيث ارتفاع اإلشار

 التردد. وإذا كانت اإلشارات بين المستشعر األمامي والخلفي متقاربة من بعضها البعض، فهذا يُعد داللة على أن المحفز متقطع.
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 مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك

 

ريد المحرك، حيث تتناقص قيمة مقاومته عند زيادة يقوم مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك بمراقبة درجة حرارة سائل تب

درجة حرارة سائل التبريد. تستخدم إشارة مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك لتحديد كمية الوقود الضرورية لتوفير أداء 

يًا تقريبًا في كل وظيفة جيد للمحرك البارد. باإلضافة إلى حسابات الوقود تلعب إشارة درجة حرارة سائل تبريد المحرك دوًرا أساس

تتعامل معها وحدة التحكم اإللكترونية. حيث تستخدم وحدة التحكم في المحرك معلومات درجة حرارة سائل تبريد المحرك: لحساب 

مدة الحقن األساسية وتوقيت اإلشعال وتوقيت الصمام المتغير والتحكم في سرعة الالتعشيق والتحكم في مروحة التبريد. ويوجد 

تشعر عادةً بالقرب من مخرج الماء برأس االسطوانة. وإذا لم يعمل مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك على نحو سليم المس

فقد تظهر األعراض التالية: أداء محرك ضعيف وزيادة سخونة المحرك وقدرة بدء تشغيل ضعيفة واستهالك عالي للوقود وزيادة 

 كربون.انبعاثات أول أكسيد الكربون والهيدرو

( بشكل صحيح، يتم فحص درجة حرارة زيت المحرك أيًضا. ومبدأ تشغيل هذا CVVTلتشغيل توقيت الصمام المتغير باستمرار )

المستشعر هو نفسه مبدأ تشغيل مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك. وهذه المعلومة ضرورية للتكيف مع التغير الحادث في 

 الحرارة.لزوجة الزيت الناتج عن درجة 

باإلضافة إلى درجة حرارة سائل تبريد المحرك تُستخدم درجة حرارة هواء السحب الستكشاف حالة بدء التشغيل البارد من خالل 

درجة مئوية بالنسبة  8مقارنة إشارات درجة حرارة سائل تبريد المحرك ودرجة حرارة هواء السحب. فإذا كانتا ضمن نطاق 

 التحكم في المحرك بأنه بدء تشغيل على البارد.  لبعضهما البعض، فتفترض وحدة
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 مستشعر سرعة السيارة

 

 

تتمثل وظيفة مستشعر سرعة السيارة في استكشاف سرعة السيارة. وهناك أنواع مختلفة من المستشعرات تُستخدم اعتمادًا على 

ي ومستشعر سرعة العجالت النشط. وهناك الطرز واالستخدامات وهي المستشعر الحثي ومستشعر هول ومستشعر المفتاح السهم

أيًضا مواضع تركيب مختلفة متاحة، في مجموعة المقياس أو في مبيت الناقل أو على المحور )مستشعر سرعة العجلة(. وتُستخدم 

يد إشارة سرعة السيارة للتحكم في الوظائف مثل التحكم في سرعة الالتعشيق )وظيفة وعاء الكبح( والتحكم في مروحة التبر

واستكشاف الطرق الوعرة )بواسطة إشارة سرعة العجلة(. يتم تشغيل نوع المفتاح السهمي بواسطة كابل عداد السرعة. ومكوناته 

الرئيسية هي المغنطيس والمفتاح السهمي وكابل عداد السرعة. فعند دوران المغنطيس تقوم نقاط تالمس المفتاح السهمي بالفتح 

 دورة.واإلغالق أربع مرات عند كل 

(، بأن لديها WSSوتتميز مستشعرات سرعة السيارة من نوع مفتاح هول، يُشار إليها أيًضا بمستشعرات سرعة العجالت النشطة )

(. حيث يقوم TBالقدرة على استكشاف سرعة الصفر تقريبًا. وكان أول ظهور لهذا النوع من المستشعر في السيارة جيتز )

( إلى وحدة %20-ملي أمبير +/ 7استهالكه للتيار. ويقوم المستشعر بتسليم تيار ضعيف )تقريبًا  المستشعر بتوليد إشارة بناًء على

 MREالتحكم. حيث يُستخدم هذا التيار الضعيف بواسطة عنصر المستشعر وتتم ترجمته كإشارة منخفضة. ويتم توصيل مقاوم 

( إلى وحدة التحكم وتتم ترجمته %20-ملي أمبير +/ 14أعلى ) بالُمقارن. وبمجرد قيام الُمقارن بتشغيل الترانزستور، يسري تيار

أوم داخل وحدة التحكم. وهناك طرق مختلفة  115كإشارة مرتفعة. ويتم تأريض طرف إشارة المستشعر من خالل مقاوم بمقاومة 

مات مفصلة حول المستشعر من خاللها تصل إشارة مستشعر سرعة السيارة إلى وحدة التحكم اإللكترونية. ويمكن العثور على معلو

(. ولالختبار السليم للمستشعر يرجى الرجوع إلى دليل الورشة، ABSفي مادة التدريب ِالخاصة بنظام الكبح المانع لالنغالق )

 عندما ال يمكن فحصه بواسطة قياس المقاومة، الخ...
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 المفاتيح

 

مكون معين قيد التشغيل أم ال. ويمكن تثبيت إشارات المفاتيح ليس  تستخدم إشارات المفاتيح في العديد من األماكن الستكشاف ما إذا

على جانب مصدر الطاقة فحسب وإنما أيًضا على الجانب األرضي، وغالبًا ما تحتوي دوائر استكشاف المفاتيح على ترانزستور 

 خفض أو رفع.

. وتستخدم هذه اإلشارة على سبيل المثال إللغاء عملية تُستخدم إشارة مفتاح الكبح الستكشاف ما إذا كانت إشارة الكبح مستخدمة أم ال

 التحكم في الطواف عند الضغط على المكبح.

يُستخدم مفتاح القابض الستكشاف ما إذا كان القابض مضغوًطا أم ال، كما يقوم هذا المفتاح بإلغاء عملية التحكم في الطواف عند 

 الضغط عليه. 

نظام ومكوناته بالجهد. باإلضافة إلى ذلك يتم استكشاف جهد النظام، للتعويض عن حالة الجهد تقوم إشارة تشغيل اإلشعال بتزويد ال

 المنخفض.

هناك إشارة أخرى من قفل اإلشعال وهي إشارة الكرنك، والتي تصدر عند إدارة المفتاح إلى وضع البدء. وتُستخدم هذه اإلشارة 

 دء التشغيل.على سبيل المثال، للتحكم في الحقن والنظام أثناء ب

 يتم استقبال طلب خرج التشخيص من أداة التشخيص من خالل موصل وصلة البيانات.

تستخدم إشارة تكييف الهواء واإلشارة القادمة من مستشعر ضغط تكييف الهواء )محول الطاقة( / المفتاح الثالثي لتعويض الحمل 

 اإلضافي لإلبقاء على استقرار سرعة الالتعشيق وثباتها.

م إشارة مفتاح المانع الستكشاف موضع الترس. وتستخدم هذه اإلشارة للسماح ببدء التشغيل فقط عندما يكون الناقل في تستخد

. وعادةً ما تزداد سرعة الالتعشيق Rإلى  Dالوضع المحايد وللتعويض عن حمل المحرك اإلضافي إذا تحرك الذراع من الوضع 

 في هذه الحالة. 
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 متنوع

 

ر دواسة الوقود لتجنب الترجمة الخاطئة لحالة الطريق الوعرة على أنها إشعال خاطئ. فكما هو الحال على أية يستخدم مستشع

طريق وعرة، قد تفقد العجلة التالمس مع سطح الطريق. وفي هذه الحالة، قد تختلف سرعة المحرك بقدر انخفاض الحمل عن 

عادةً ما تستخدم في سرعة المحرك الستكشاف اإلشعال الخاطئ، لذلك قد المحرك إذا ارتفعت العجلة عن األرض. وهذه التغيرات 

تؤدي الطرق الوعرة إلى حدوث خطأ عند استكشاف اإلشعال الخاطئ. ولتجنب ذلك يتم إلغاء استكشاف اإلشعال الخاطئ، إذا 

، ال يوجد مستشعر دواسة ABS تجاوزت اإلشارة الصادرة من مستشعر دواسة الوقود قيمة معينة. وفي السيارات المزودة بنظام

وقود، حيث يمكن استكشاف الطرق الوعرة بواسطة إشارات مستشعر سرعة العجلة. وهناك بعض الطرز التي ال تحتوي على نظام 

ABS  وال تحتوي أيًضا على مستشعر دواسة الوقود، وفي هذه السيارات ستجد مستشعر واحد لسرعة العجلة الستكشاف الطرق

 الوعرة.

م اتصال الناقل لمشاركة المعلومات مع األنظمة األخرى. على سبيل المثال، يُمكن استقبال إشارة سرعة السيارة من نظام يستخد

ABS ...من خالل هذا الخط. أو قد يأتي طلب تقليل العزم من خالل هذا الخط، وهكذا 

القيادة. وتُستخدم هذه اإلشارة إلبقاء سرعة الالتعشيق يُستخدم مفتاح التوجيه المعزز الستكشاف الحمل الزائد في حالة دوران عجلة 

 مستقرة وثابتة وذلك لتجنب توقف المحرك.

الستكشاف الشحنة اإلضافية الناتجة عن مولد التيار المتردد، إذا كان استهالك الكهرباء عاليًا، خاصة  FRيستخدم طرف التوصيل 

 لتشغيل مدفأة النافذة الخلفية. وتستخدم هذه اإلشارة إلبقاء سرعة الالتعشيق إذا كان هناك ارتفاع مفاجئ، على سبيل المثال، نتيجةً 

 مستقرة وثابتة.
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 إشارات الدخل والخرج

 

 

 

واآلن هيا لنلقي نظرة مختصرة على الغرض من كل ُمشغل على حدة. يتم تشغيل كافة الُمشغالت بواسطة أمر من وحدة التحكم 

يتم تركيب ُمشغل مستقل للتحكم في الحقن.  GDIلحقن كمية الوقود المطلوبة. وفي حالة محركات اإللكترونية. فالحواقن تُستخدم 

في مولد التيار المتردد  Gويقوم ملف اإلشعال بتوليد الشد العالي الالزم لعمل الشرارة في شمعة اإلشعال. ويقوم طرف التوصيل 

الالتعشيق. ويتحكم ُمشغل سرعة الالتعشيق في كمية الهواء المار عبر بالتحكم في خرج مولد التيار المتردد لتجنب انخفاض سرعة 

الخانق وبالتالي سرعة الالتعشيق. ويتحكم الُمرحل الرئيسي في إمداد التيار إلى النظام ويؤخر انقطاع التيار بعد إيقاف مفتاح 

مرحل مضخة الوقود في تنشيط مضخة الوقود.  اإلشعال. ويتم إجراء ذلك لتهيئة ُمشغل سرعة الالتعشيق للتشغيل التالي. ويتحكم

وهذه اإلشارة ضرورية إليقاف مضخة الوقود، على سبيل المثال، في حالة عدم استكشاف إشارة كرنك. ويُستخدم مرحل مروحة 

ستخدم التبريد ووحدة تعديل نطاق النبض للتحكم في مروحة التبريد، في حالة التحكم غير المتدرج في نطاق النبض المعدل. وي

( إلخطار السائق بوجود مشكلة في نظام الحقن. ويتحكم صمام التحكم في الزيت في ضغط غرف MILمصباح فحص المحرك )

( وبالتالي في موضع عمود الكامات. يتحكم ُمرحل ضاغط تكييف الهواء في دائرة CVVTآلية توقيت الصمام المتغير باستمرار )

ذلك لتجنب التمور في سرعة الالتعشيق ولتجنب الحرارة الزائدة )إيقاف تشغيل تكييف تشغيل وإيقاف تشغيل الضاغط. ويستخدم 

الهواء فوق درجة حرارة معينة(. ويتحكم صمام الملف اللولبي بنظام إعادة تدوير غاز العادم في الفراغ لتنشيط صمام إعادة تدوير 

(، من خالل خفض درجة حرارة NOXد أكسيد النيتروجين )غاز العادم. ويستخدم نظام إعادة تدوير غاز العادم للحد من تولي

 االحتراق. 
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يستخدم الخانق اإللكتروني للتحكم في فتحة الخانق من خالل موتور كهربي يتم التحكم فيه بواسطة وحدة التحكم في المحرك. وهذا 

هولة. وتستخدم مدفأة األكسجين لتسخين يوفر تحكم دقيق، يستخدم للتحكم في سرعة الالتعشيق والسماح بالتحكم في الطواف بس

مستشعر األكسجين بشكل أسرع. ويتم عمل ذلك للحد من االنبعاثات. ويتحكم الملف للولبي للسحب المتغير في الفراغ إلى مشغالت 

لسائق نظام السحب المتغير. ويستخدم النظام لتحسين كفاءة المحرك. ويستخدم مصباح التحكم في نظام منع التشغيل إلخطار ا

بمشاكل نظام منع التشغيل. ويستخدم خط اتصال النقل لتبادل المعلومات مع األنظمة األخرى مثل نظام برنامج الثبات اإللكتروني 

(ESP ويستخدم طرف خرج التشخيص إلرسال المعلومات إلى جهاز االختبار، على سبيل المثال جهاز .)Hi scan ويقوم الملف .

التنظيف بالتحكم في الفراغ القادم إلى صمام التنظيف. ويُستخدم هذا للسماح بإعادة تدوير بخار الوقود  اللولبي الخاص بالتحكم في

 فقط في عملية مسموح بها. وسيتم توضيح تفاصيل عن الُمشغالت الحقًا في قسم المستشعرات والمشغالت
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 المرحالت والحواقن

 

سلة إلى المرحل الرئيسي ومرحل مضخة الوقود والمرسلة بالطبع إلى الحواقن أهم إشارات الخرج هي إشارات التحكم المر

وترانزستور طاقة اإلشعال. وبالنسبة لإلشعال هناك شرح مفصل في قسم اإلشعال بالقسم الالحق من هذا المستند. عادةً ما يتم تزويد 

ضية وذلك للتحكم في وقت الحقن وبالتالي في كمية الوقود الحواقن بالطاقة وتقوم وحدة التحكم بتشغيل أو إيقاف تشغيل وصلتها األر

المحقونة. هناك تصميمان أساسيان مختلفان: النوع منخفض المقاومة والنوع عالي المقاومة. وفي حالة النوع منخفض المقاومة يتم 

، فقد يؤدي ذلك إلى تضرر تركيب مقاوم خاص في خط مصدر الطاقة. وال تقم بإمداد المقاوم المنخفض بجهد البطارية مباشرةً 

 يتم التحكم في الحواقن من خالل ُمشغل حاقن خاص، حيث تتطلب جهدًا عاليًا لتعمل(  GDIالحاقن. )في حالة محرك 

بجانب عمليات التحكم المهمة هذه، يوجد هناك مرحالت أخرى يتم التحكم فيها بواسطة وحدة التحكم، على سبيل المثال مرحل 

(، تقوم وحدة التحكم CVVTييف الهواء. وإذا كان المحرك مزودًا بنظام توقيت الصمام المتغير باستمرار )التحكم في ضاغط تك

في المحرك بالتحكم في إمداد الزيت إلى آلية توقيت الصمام المتغير باستمرار من خالل صمام التحكم في الزيت. وبتغيير إشارة 

ل نطاق النبض(، يمكن التحكم في موضع عمود كامات السحب فيما يتعلق بعمود الخرج المرسلة إلى صمام التحكم في الزيت )تعدي

  الكرنك بدقة وبشكل غير متدرج.
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 مشغل سرعة الالتعشيق، موتور كهربي بنظام الحركة المتقطعة

 

 

ي، وبذلك يمكن اإلبقاء على يتم تركيب وحدة التحكم في سرعة الالتعشيق للتحكم في سرعة الالتعشيق بدقة وفقًا لحمل المحرك الفعل

 سرعة الالتعشيق ثابتة. والوظائف األخرى هي: تكاسل الشحنة الكهربية والتحكم في وعاء الكبح.

بوحدة التحكم اإللكترونية أو طرف مفتاح اإلشعال،  Bتكاسل الشحنة الكهربية: عند استشعار انخفاض في الجهد على الطرف +

 دوران كافية لمولد التيار المتردد للحفاظ على جهد النظام عند مستويات التشغيل اآلمن.تزداد سرعة الالتعشيق لضمان سرعة 

التحكم في وعاء الكبح: تستخدم بعض منطقيات التحكم وظيفة وعاء الكبح للسماح للمحرك بخفض سرعة الالتعشيق تدريجيًا. 

خول المزيد من الهواء إلى مجمع السحب عند التباطؤ. حيث وتساعد هذه اإلستراتيجية على تحسين التحكم في االنبعاثات بالسماح بد

 يكون هذا الهواء الزائد متوفًرا لالختالط بأي وقود متبخر أثناء حاالت ضغط المجمع المنخفض عند التباطؤ.

ونوع  هناك نوعان مختلفان من مواتير الحركة المتقطعة مستخدمان في مركبات هيونداي وهما، الموتور ذو الحركة المتقطعة

الصمام الدوار. فلنبدأ بالموتور الذي يعمل بنظام الحركة المتقطعة. يقوم الموتور ذو الحركة المتقطعة بتنظيم سرعة المحرك 

بواسطة صمام محوري يتحكم في كمية الهواء المار في صمام الخانق المغلق. حيث يتغير موضع محور الصمام بواسطة موتور 

موضع محتمل بداية من التراجع الكامل )الحد األقصى من مرور الهواء( وحتى التمدد  120محوري الحركة المتقطعة. وللصمام ال

وتتكون مجموعة نظام التحكم في سرعة الالتعشيق من أربعة ملفات عضو ساكن كهربية ودوار  الكامل )ال يوجد هواء مار(.

بحيث عند دوران الدوار، يتمدد الصمام أو يتراجع مغنطيسي وصمام وعمود صمام. حيث يتم ثني عمود الصمام داخل الدوار 

 حسب اتجاه دوران الدوار. 
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تتحكم وحدة التحكم في المحرك في حركة الصمام المحوري من خالل تأريض ملفات العضو الساكن الكهربية في تسلسل محدد. 

ة. وينعكس اتجاه الدوران بعكس الترتيب الذي وفي كل مرة يتم فيها إمداد ملف العضو الساكن بالتيار، يتحرك العمود خطوة واحد

يمر به التيار خالل ملفات العضو الساكن. وأنظمة التحكم في سرعة الالتعشيق ذات موتور الحركة المتقطعة، مجهزة بصمام 

لبضع ثواٍن بعد رئيسي يتم التحكم فيه بواسطة وحدة التحكم اإللكترونية، حيث يقوم هذا المرحل بتأخير انقطاع الطاقة عن النظام 

، والتي تسمح لوحدة التحكم 120إيقاف تشغيل اإلشعال. وأثناء هذه الفترة ينفتح موتور الحركة المتقطعة بالكامل إلى الخطوة 

اإللكترونية بتعقب مسار موضع التحكم في سرعة الالتعشيق بعد بدء تشغيل المحرك. وبعد البدء، تزداد سرعة المحرك باطراد ألن 

دورة في الدقيقة، يتحرك صمام  200(. وعند الوصول إلى سرعة دوران Aم في سرعة الالتعشيق مفتوح بالكامل )صمام التحك

(. وعندما ترتفع درجة Bالتحكم في سرعة الالتعشيق لعدد محدد مسبقًا من الخطوات حسب درجة حرارة سائل تبريد المحرك. )

فض خطوات صمام التحكم في سرعة الالتعشيق تدريجيًا، وعند الوصول إلى حرارة سائل التبريد تقوم وحدة التحكم في المحرك بخ

درجة مئوية، ينتهي برنامج الالتعشيق السريع البارد ويبدأ التحكم في الناتج. وبعد ذلك يتم االحتفاظ بسرعة الالتعشيق  80

دورة/دقيقة عن السرعة  20كثر من المستهدفة بناًء على دخل مستشعر موضع عمود الكرنك. وإذا تغيرت سرعة الالتعشيق أل

المستهدفة، تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بضبط صمام التحكم في سرعة الالتعشيق. ويعتمد برنامج التحكم في سرعة الالتعشيق 

 على خريطة بيانات، والتي تضم مواضع الخطوات المتعلقة بقيم سرعة دوران المحرك. وبمرور الوقت، قد يؤدي اهتراء المحرك

وتغيرات أخرى إلى تغيير هذه العالقات. بسبب التحكم في الناتج، يمكن التعرف على هذه التغيرات وتخزينها في الذاكرة لضبط 

 النظام. 
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 مشغل سرعة الالتعشيق، صمام دوار

 

 

ترونية في حركة تحتوي مجموعة الصمام على ملفين كهربيين ومغنطيس دائم وصمام وعمود صمام. تتحكم وحدة التحكم اإللك

عندما تكون إشارة التشغيل منخفضة وفي  T1. يتدفق التيار في الملف T2و T1هرتز للملفات  100الصمام باستخدام دائرة تشغيل 

عندما تكون اإلشارة عالية. وبتغيير نسبة التشغيل تتغير شدة المجال المغنطيسي وموضعه، وهو ما يؤدي إلى دوران  T2الملف 

يتم تثبيت ملف ثنائي المعدن آمن األعطال بطرف العمود لتشغيل الصمام في حالة حدوث عطل كهربي. وعندما عمود الصمام. و

يبدأ تشغيل المحرك، يتم فتح صمام التحكم في سرعة الالتعشيق لموضع معين مسبقًا حسب درجة حرارة سائل التبريد وسرعة 

ارة تشغيل عادية، تقل سرعة المحرك بالتدريج. وحالما يتم إحماء الدوران المستشعرة. وبمجرد أن يصل المحرك إلى درجة حر

المحرك بالكامل، يُستخدم التحكم في سرعة الالتعشيق مع نوع الموتور ذو الحركة المتقطعة. أيًضا يتم توفير وظيفة االكتشاف 

 الذاتي للتكيف مع االهتراء، إلخ.
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 مرحل مروحة التبريد / وحدة التحكم

 

طرز القديمة كان التحكم في المروحة يتم من خالل ُمرحالت بسيطة وعادةً ما كانت لها سرعتين فقط: عالية ومنخفضة. في ال

تحتوي هذه األنظمة في الغالب على مروحتي تبريد إذا كانت مزودة بمكيف هواء. أما الطرز الحديثة فتحتوي على مروحة تبريد 

ا. ويتم التحكم في المروحة بواسطة وحدة التحكم في المحرك من خالل نطاق النبض واحدة لتبريد المحرك وتكييف الهواء معً 

المعدل. ويتم تركيب صمام تعديل نطاق النبض في طرف مصدر الطاقة الموصل بالمروحة ويقوم بتحويل اإلشارات من وحدة 

ي الجدول، والذي يوضح الخرج الصادر التحكم اإللكترونية إلى الخرج المطلوب الواصل إلى المروحة. ومخطط التحكم موضح ف

من وحدة التحكم اإللكترونية إلى وحدة صمام تعديل نطاق النبض. وتظهر كافة القيم بنسبة تشغيل مئوية )قيمة التخلف تكون عادةً 

د أعلى من وكميزة آمان ضد السخونة الزائدة، يتم إيقاف تشغيل ضاغط تكييف الهواء عندما تكون درجة حرارة سائل التبري°(. 2

 درجة مئوية 115

 درجات مئوية(.  7)التخلف 
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 صمامات الملف اللولبي

 

 

هناك عدة أنظمة ال يتم التحكم فيها بواسطة وحدة التحكم اإللكترونية مباشرةً، بل من خالل صمامات الملفات اللولبية. وفي هذه 

تحكم من خالل تزويد الفراغ أو عدم تزويده. واألمثلة المشابهه لهذا النوع الحالة يتم تشغيل المشغالت نفسها بواسطة الفراغ ويتم ال

من التحكم هي صمام إعادة تدوير غاز العادم ونظام السحب المتغير وصمام الملف اللولبي الخاص بالتحكم في التنظيف. وإذا تطلب 

ف اللولبي المتصل، والذي يقوم بعد ذلك بفتح الممر إلى األمر إعادة تدوير غاز العادم، فتقوم وحدة التحكم بإرسال إشارة إلى المل

صمام إعادة تدوير غاز العادم. ويتم استخدام طريقة التحكم هذه بالنسبة لألنظمة األخرى التي يتم التحكم فيها بالفراغ. وليس فقط 

ك من خالل التحكم في تعديل نطاق تحكم التشغيل وإيقاف التشغيل هو الممكن، وإنما يمكن أيًضا التحكم في الكمية. ويتحقق ذل

 النبض الخاص بفتح الملف اللولبي.
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 موتور الخانق -التحكم اإللكتروني في الخانق 

 

أصبحت صمامات الخانق اإللكترونية تستخدم حاليًا للتحكم الدقيق في موضع الخانق. ولهذا بعض الميزات مقارنةً بالتشغيل 

حيث يسمح بموضع للخانق يختلف عن المطلب الفعلي للسائق، على سبيل المثال، لتحقيق استجابة أفضل  الميكانيكي للخانق سابقًا.

وللحد من االنبعاثات. وباإلضافة إلى ذلك، لم تعد هناك حاجة لُمشغل سرعة الالتعشيق، حيث يمكن التحكم في سرعة الالتعشيق 

إللكتروني بواسطة وحدة التحكم في المحرك. وإذا حدث عطل، يتم فتح بواسطة فتحة الخانق مباشرةً. ويتم التحكم في الخانق ا

درجات تقريبًا من خالل آلية الزنبرك المحمل داخل وحدة التحكم اإللكتروني في الخانق. وهو ما يضمن زيادة  5الخانق بمقدار 

كان الصمام في حالة جيدة، سيتم غلق الخانق  سرعة الالتعشيق للسماح بقيادة السيارة إلى أقرب ورشة )وظيفة العودة البطيئة(. وإذا

 ضد قوة الزنبرك للوصول إلى سرعة الالتعشيق الصحيحة.
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  FLGM-2AT8H           31 1/1/2008   0اإلصدار: 

 توليد الشرارة

 

 

يتم التحكم في تيار الملف االبتدائي وبالتالي في توقيت اإلشعال بواسطة وحدة التحكم اإللكترونية من خالل إشارة توقيت اإلشعال 

(IGTوإشارة تو .) قيت اإلشعال عبارة عن إشارة جهد تقوم بتشغيل/إيقاف تشغيل ترانزستور الطاقة الذي يمكن وضعه إما داخل

وحدة التحكم اإللكترونية أو ملف اإلشعال أو في الُمشعل. وبجانب التحكم في التوقيت، يمكن للُمشعل أو وحدة التحكم اإللكترونية 

يد اإلشعال، التحكم في الزاوية الساكنة، وظيفة منع القفل، منع الجهد الزائد، توليد إشارة عداد القيام بالوظائف التالية: توليد إشارة تأك

فولت، يتم إيقاف تشغيل الترانزستور الموجود في الُمشعل وبالتالي  0سرعة الدوران. عندما تنخفض إشارة توقيت اإلشعال إلى 

الُمشعل الصحيح عند استبداله، بحيث يتوافق مع نوع ملف اإلشعال ووحدة  التيار االبتدائي، وتتولد الشرارة. ومن المهم استخدام

التحكم اإللكترونية. وهناك بعض األنظمة مزودة بمستشعر عطل اإلشعال. حيث تستخدم إشارة عطل اإلشعال لتحديد ما إذا كان 

قوة الدافعة الكهربية المضادة وقياس مستوى نظام اإلشعال يعمل أم ال. وهناك طريقتان أساسيتان الستكشاف عطل اإلشعال: قياس ال

 التيار االبتدائي.

(. يتم قياس جهد القوة الدافعة الكهربية المضادة المتولد في الملف االبتدائي MELCOقياس القوة الدافعة الكهربية المضادة   )

 توليد الشرر جيدًا. بواسطة مستشعر عطل اإلشعال. إذا كان هذا الجهد أعلى من مستوى معين، فعندئٍذ يعتبر 
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  FLGM-2AT8H           32 1/1/2008   0اإلصدار: 

 

 استكشاف إشارة تأكيد اإلشعال باستخدام طريقة التيار االبتدائي

تقوم طريقة مستوى التيار االبتدائي بقياس مستوى التيار في الدائرة األولية. ويستخدم الحد األقصى واألدنى من مستويات التيار 

 ت المستويات حسب أنظمة اإلشعال المختلفة. لتشغيل وإيقاف تشغيل إشارة تأكيد اإلشعال. وقد تتفاو

  إشارة عداد سرعة الدوران: في بعض األنظمة يتم توليد إشارة عداد سرعة الدوران في الُمشعل.
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  FLGM-2AT8H           33 1/1/2008   0اإلصدار: 

 متنوع

 

 

هناك مخرجات أخرى من وحدة التحكم وهي مصباح التحكم في مانع التشغيل ومصباح فحص المحرك وخرج التشخيص الموجه 

لى جهاز االختبار عبر موصل وصلة البيانات. وفي بعض الطرز يتم تزويد مولد التيار المتردد بما يُعرف بالطرف األرضي. إ

حيث يُستخدم هذا الطرف للتحكم في خرج مولد التيار المتردد من خالل وحدة التحكم في المحرك. وبواسطة هذه اإلشارة يمكن 

د لتجنب االنخفاض المفاجئ في سرعة الالتعشيق. ويمكن لوحدة التحكم في المحرك أوالً تأخير زيادة خرج مولد التيار المترد

 التحكم في سرعة التعشيق قبل السماح بزيادة خرج مولد التيار المتردد.

هناك خرج أخر من وحدة التحكم وهو: مصدر طاقة دائرة المدفأة الموصل بمستشعر األكسجين ومصدر الطاقة لمستشعر األكسجين 

 نفسه، إذا كان مستشعر األكسجين من النوع تيتانيوم.
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 Hi-Scanشجرة التشخيص بجهاز 

 

كما تعلمنا مسبقًا وكما هو موضح من شجرة التشخيص، يسمح نظام الحقن متعدد النقاط بطرق التشخيص التالية: قراءة أكواد 

ُمشغل وإعادة برمجة وحدة التحكم اإللكترونية. ويمكن أيًضا محاكاة تشخيص المشاكل وقراءة البيانات الحالية وإجراء اختبارات ال

اإلشارات واستخدام وظيفة مرسمة الذبذبات. لمزيد من المعلومات حول ذلك، يرجى الرجوع إلى القسم ذي الصلة في األدوات 

 .2والمعدات 
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 تطبيق النظام

 

 

 مركبات هيونداي. وهو كمرجع فقط. يوضح المخطط األنظمة المختلفة الموجودة في


