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1. WSTÊP
Z uwagi na teoretyczny charakter pracy zdecydowano siê na przedstawienie
szeregu przyk³adów ilustruj¹cych nowoczesne rozwi¹zania techniczne i obecnie obserwowane tendencje rozwojowe.
Z szerokiego wachlarza dostêpnych rozwi¹zañ wybrano tylko te najciekawsze i,
zdaniem autora, najtrafniejsze.
Wraz z rozwojem techniki nast¹pi³
gwa³towny wzrost wymagañ klientów
firm samochodowych i przysz³ych kierowców. Od pojazdu, prócz niezawodnej
konstrukcji, komfortu i ciekawej stylistyki, wymaga siê bezpieczeñstwa jazdy,
ekonomii i ekologii. W najnowoczeniejsze systemy elektroniki g³ównie wyposa¿ane s¹ samochody klasy wy¿szej, ale
du¿¹ ich czêæ mo¿na znaleæ równie¿
w samochodach ni¿szych klas.
Audi oferuje swoim klientom samochody A6 wyposa¿one miêdzy innymi w
reflektory Xenon Plus z uk³adem spryskiwaczy i automatyczn¹ regulacj¹ ich
zasiêgu, skórzane fotele posiadaj¹ce
elektryczn¹ regulacjê i podgrzewanie,
bezstopniow¹ skrzyniê biegów multitronic. Dodatkow¹ cech¹ jest seryjnie montowana klimatyzacja, która posiada nowy
czujnik dbaj¹cy o to, by do wnêtrza nie
dostawa³y siê nieprzyjemne zapachy i automatycznie zamyka dop³yw powietrza
do rodka samochodu. W chwili, gdy
powietrze bêdzie ju¿ bardziej czyste,
czujnik sam prze³¹cza klimatyzacjê na
obieg zewnêtrzny. Ciekawe unowoczenienie to asystent hamowania, który stanowi integralny element obecnej generacji systemu ESP. W chwili awaryjnego
hamowania, automatycznie zwiêksza siê
cinienie hamowania. Elektronika hy-

draulicznego asystenta rozpoznaje t¹ sytuacjê na podstawie szybkoci i si³y nacisku na peda³ hamulca. Wtedy to w ci¹gu milisekund automatycznie nastêpuje
zwiêkszenie cinienia hamowania ponad
wartoæ, któr¹ wytworzy³ kierowca za porednictwem peda³u hamulca. Kolejn¹
cech¹ jest wspomaganie uk³adu kierowniczego Servotronic, którego si³a dzia³ania zale¿y od prêdkoci jazdy. Dodano
tak¿e elektroniczny tachometr logbook.
Jest on pierwszym systemem na wiecie
montowanym seryjnie. Czerpie dane z
systemu nawigacji i sam zapisuje miejsce
rozpoczêcia i zakoñczenia podró¿y
Konkurencyjne technicznie rozwi¹zania wykorzystano przy tworzeniu Mercedesa klasy S. Standardowo wyposa¿ono
go w nastêpuj¹ce uk³ady elektroniczne:
 automatyczn¹ skrzyniê 5-biegow¹ wraz
z tempomatem i regulowanym ograniczeniem prêdkoci Speedtronic,
 wskanik biegu na desce rozdzielczej,
 boczne okienne poduszki powietrzne,
 elektryczne podnoszenie okien z przodu i z ty³u,
 elektroniczn¹ blokadê zap³onu,
 fotel pasa¿era z przodu z wmontowan¹
kontrolk¹ zajêcia miejsca przez osobê
doros³¹ lub przez fotelik do przewozu
ma³ego dziecka Baby Smart,
 kalkulator podró¿ny,
 kolumnê kierownicy regulowan¹ elektrycznie (automatyczne odsuwanie siê
kolumny w momencie wsiadania i wysiadania z pojazdu),
 manualne w³¹czanie wiate³ drogowych
lub automatyczne przez czujnik jasnoci, wraz z opcj¹ opónionego wygaszania wiate³ po zaparkowaniu pojazdu,
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 radio MB Audio 10 wraz z 10 g³onikami i anten¹ radiow¹ zintegrowan¹ z szyb¹ tyln¹,
 uk³ad kierowniczy z si³¹ wspomagania zale¿n¹ od prêdkoci jazdy,
 asystenta si³y hamowania BAS,
 czujnik deszczu,
 system ABS,
 system ESP,
 system przeciwpolizgowy ASR,
 system sk³adania kolumny kierowniczej w momencie wypadku,
 zamek centralny z automatyczn¹ blokad¹ i funkcj¹ zdalnego otwarcia w
momencie wypadku,
 zamek sterowany promieniami podczerwonymi na odleg³oæ wraz ze
wietlnym potwierdzeniem zamkniêcia
pojazdu,
 zawieszenie na poduszkach powietrznych z systemem t³umienia wstrz¹sów
i regulacj¹ wysokoci zawieszenia.
Dodatkowo s¹ oferowane uk³ady elektrycznej regulacji foteli wraz z pamiêci¹
ustawieñ, system automatycznego ciemniania lusterka wewnêtrznego oraz lewego lusterka zewnêtrznego, a tak¿e uk³ad
czyszczenia reflektorów.
Wiadome jest, ¿e przysz³oæ samochodu nale¿y do komputerów zarówno w sferze projektowania jak i póniejszego ich
u¿ytkowania. Z biegiem czasu pojazdy
bêd¹ w wiêkszym stopniu obs³ugiwane
przez pok³adowe systemy komputerowe,
które dziêki wielkiej iloci mikroprocesorów, czuwaj¹cych nad prac¹ poszczególnych zespo³ów i nad istniej¹cymi warunkami drogowymi, dostarcz¹ prowadz¹cemu pojazd niezbêdnych do bezpiecznej
jazdy informacji. Z pewnoci¹ wykluczy
to ewentualne b³êdy kierowcy, po
uwzglêdnieniu jego charakteru a nawet
wieku. Niektóre drogie modele aut ju¿ dzi
wyposa¿a siê w inteligentne automatyczne
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sekwencyjne skrzynie biegów, pamiêtaj¹ce upodobania kierowców, które pomagaj¹ eliminowaæ pope³niane b³êdy lub im
zapobiegaæ.
Przewiduje siê, ¿e najwiêkszy postêp
nast¹pi w dziedzinie bezpieczeñstwa aktywnego, ochrony rodowiska, in¿ynierii
ruchu, a tak¿e w zastosowaniu nowoczesnych róde³ energii, przy zmianach rodzaju silnika napêdzaj¹cego pojazd. Ca³a
gama urz¹dzeñ i mikroprocesorów zacznie
czuwaæ nad zachowaniem w³aciwej odleg³oci miêdzy jad¹cymi pojazdami,
ostrzegaæ o przeszkodach itp. Nale¿y spodziewaæ siê unowoczenienia systemów
hamulcowych ABS, napêdzaj¹cych ko³a
i hamuj¹cych poszczególne ko³a ASR,
ESP, ESB, EHB, których si³y zostan¹
okrelone elektronicznie. Prawdopodobnie radary i noktowizjery odegraj¹ znaczn¹ rolê w systemach oceny sytuacji drogowej, systemach kierowania i nawigacji
satelitarnej GPS.
Na pewno przysz³oæ nale¿eæ bêdzie
do silnika elektrycznego z w³asnym ogniwem paliwowym. Zerowa emisja spalin i
minimalny ha³as samochodów z silnikiem
takiego rodzaju, a tak¿e zalety trakcyjne
napêdu inspiruj¹ naukowców i technologów, by wykorzystaæ ów proces elektroenergetyczny w motoryzacji. Ekonomicznoæ projektu polega na zastosowaniu wodoru, którego zasoby s¹ wielkie i odnawialne, a ideê dzia³ania stanowi uzyskiwanie pr¹du elektrycznego z wodoru i tlenu bez ich spalania. Mo¿na uzyskaæ w
pakiecie moc ok.30 kW z ogniwa, które
mieci siê w samochodzie i mimo, ¿e spotyka siê ju¿ na drogach prototypy daleko
wci¹¿ do uzyskania pe³nej sprawnoci
tych urz¹dzeñ. Dopuszcza siê jednak przemys³owe stosowanie ich w przysz³oci, jak
obecnie silników benzynowych czy wysokoprê¿nych.

Obserwuje siê zatem znaczn¹ poprawê komfortu i bezpieczeñstwa jazdy
dziêki zastosowaniu nowych systemów
elektronicznych. Na szybki rozwój nauki i techniki, pracuj¹cych wspólnie dla
przemys³u motoryzacyjnego ma wp³yw,
poza poszukiwaniem alternatywnych,
bardziej wydajnych i mniej szkodliwych
dla rodowiska róde³ energii, tendencja do miniaturyzacji i pe³nej automatyzacji dziedzin ¿ycia ludzkiego. Tak d³ugo, jak cz³owiek bêdzie potrafi³ ujarzmiaæ si³y natury potêg¹ swojego umys³u, którego narzêdzie stanowi wysoko
postawiona dzi technika, mo¿na bêdzie

zauwa¿yæ niewiarygodnie szybki rozwój
technologiczny, co równie¿ wp³ynie na
sposoby komunikacji i transportu, czyli
na motoryzacjê.
Autor serdecznie dziêkuje firmie Robert
Bosch GmbH za udostêpnienie do publikacji wybranych materia³ów oraz Panu
prof. dr hab. in¿. Miros³awowi Wendekerowi za ¿yczliwe i krytyczne uwagi,
które pozwoli³y udoskonaliæ treæ ksi¹¿ki.
Odrêbne podziêkowania nale¿¹ siê Pani
Annie Poznañskiej i Panu Piotrowi Szymczakowi za przygotowanie wstêpnego
sk³adu komputerowego.
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2. CZUJNIKI POMIAROWE
Czujniki samochodowe musz¹ zapewniæ wysok¹ dok³adnoæ pomiaru a
przy tym charakteryzowaæ siê trwa³oci¹
oraz niskimi kosztami konstrukcji i eksploatacji. Zainstalowane w silniku spalinowym czujniki musz¹ wytrzymywaæ: temperatury w zakresie od  40 do +140° C,
przyspieszenia wibracyjne do 30 g, wysoki poziom zak³óceñ elektromagnetycznych, zanieczyszczenia takie jak sól,
py³y, woda, p³yny eksploatacyjne itp.
Stosowanie nowoczesnych technologii pozwala na zwiêkszenie dok³adnoci czujników przy jednoczesnym
zmniejszeniu ich wymiarów i ceny.
Przyk³adem jest zastosowanie mikromechaniki i mikroelektroniki do czujników
cinienia i przyspieszeñ (drgañ). Czujniki produkowane s¹ w technice hybrydowej, która polega na wykonywaniu
wszystkich elementów czujnika z materia³ów piezokwarcowych oraz metalu za
pomoc¹ nanoszenia odpowiednio wykonanych warstw. Pozwala to na wykorzystanie elementów elektrycznych jako
elementy konstrukcyjne czujnika i odwrotnie. Dziêki technologii hybrydowej
mo¿liwe sta³o siê wykonanie czujników
o wymiarach o rz¹d wielkoci mniejszych od swoich poprzedników.
Rozdzia³ ten zawiera informacje o nastêpuj¹cych czujnikach pomiarowych:
· czujniki identyfikuj¹ce numer cylindra
i po³o¿enia wa³u korbowego,
· przep³ywomierze,
· czujniki temperatury,
· czujniki po³o¿enia przepustnicy,
· czujniki cinienia,
· czujniki tlenu,
· czujniki spalania stukowego.
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2.1. Czujniki prêdkoci i po³o¿enia
wa³u korbowego
Jednym z najwa¿niejszych sygna³ów
pomiarowych u¿ywanych przez program
steruj¹cy silnikiem spalinowym ZI jest
sygna³ k¹towego po³o¿enia wa³u korbowego oraz obliczony na jego podstawie
sygna³ prêdkoci obrotowej. Bez tych sygna³ów sterowanie silnikiem by³oby bardzo utrudnione. W elektronicznych systemach sterowania silnikiem spalinowym
informacje o prêdkoci obrotowej i chwilowym po³o¿eniu wa³u korbowego uzyskuje siê na podstawie sygna³u z tego samego czujnika. Informacje te wykorzystywane s¹ przez system sterowania g³ównie
do sterowania k¹tem zap³onu i przebiegiem wtrysku paliwa. Ponadto sygna³
prêdkoci obrotowej wykorzystywany jest
w takich funkcjach steruj¹cych jak stabilizacja pracy na biegu ja³owym, usuwanie par paliwa ze zbiornika, sterowanie
dzia³aniem kolektora dolotowego o zmiennej d³ugoci, okrelenie pracy zmiennych
faz rozrz¹du czy te¿ aktywizacja wtrysku
dodatkowego powietrza do kolektora wylotowego. Uk³ad pomiarowy musi zatem
charakteryzowaæ siê dok³adnoci¹, niezawodnoci¹ i trwa³oci¹.
Do pomiaru prêdkoci obrotowej i po³o¿enia wa³u korbowego, jak równie¿ jako
znacznik GMP, znacznik pracy pierwszego cylindra czy te¿ do pomiaru prêdkoci
obrotowej kó³ w uk³adzie ABS u¿ywane
s¹ czujniki po³o¿enia. W pojazdach samochodowych stosowane s¹ dwa rodzaje
czujników po³o¿enia:
· czujniki hallotronowe,
· czujniki indukcyjne.

2.1.1. Czujniki hallotronowe
Zjawisko Halla swoj¹ nazwê zawdziêcza nazwisku amerykañskiego fizyka. Polega ono na odchylaniu strumienia elektronów w polu magnetycznym. Umieszczaj¹c prostopad³ocienn¹ p³ytkê materia³u pó³przewodnikowego w polu magnetycznym NS a nastêpnie wymuszaj¹c przep³yw elektronów w niej (pr¹d IV) przez
podanie napiêcia zasilaj¹cego w p³aszczynie prostopad³ej do linii si³ pola magnetycznego, nast¹pi zró¿nicowanie potencja³ów (UH ) w trzeciej p³aszczynie prostopad³ej do obu poprzednich  rys. 2.1.
W praktycznej realizacji element Halla (zbudowany z materia³u o silnych w³asnociach hallotronowych  np. z arsenku
indu czy antymonku indu) montowany jest
na p³ytce metalowej w pewnym oddaleniu
od magnesu sta³ego (trwa³ego). Magnes
wyposa¿ony jest w magnetowody. Pole magnetyczne i przy³o¿one napiêcie do czujnika Halla powoduj¹ powstanie napiêcia
pomiarowego. Wprowadzenie ekranu pomiêdzy czujnik Halla a magnes (zmiana reluktancji szczeliny powietrznej) powoduje, ¿e linie si³ pola magnetycznego zamykane s¹ w obrêbie magnetowodów, co zeruje sygna³ pomiarowy. Czêsto spotyka siê
rozwi¹zania czujnika w postaci trzpienia.

Rys. 2.1. Schemat ilustruj¹cy zjawisko Halla [9]

W pojazdach samochodowych zjawisko Halla wykorzystuje siê w czujnikach
po³o¿enia wa³u korbowego i prêdkoci obrotowej, a tak¿e w uk³adach zap³onowych
do identyfikacji numeru cylindra (rys. 2.2,
2.3 i 2.4). Obracaj¹ca siê os³ona magnetyczna ekranuje czujnik Halla od pola magnetycznego magnesu sta³ego. Przerwa w
os³onie powoduje swobodny przep³yw
pola magnetycznego przez czujnik Halla
i wyindukowanie w nim sygna³u pr¹dowego. Os³ona musi obracaæ siê z prêdkoci¹ dwukrotnie mniejsz¹ od prêdkoci
obrotowej wa³u korbowego (rozwa¿amy
czterosuwowy silnik t³okowy). W pierwszych rozwi¹zaniach os³ona sprzê¿ona by³a
z aparatem zap³onowym, napêdzanym od
wa³ka rozrz¹du. W rozwi¹zaniach bezrozdzielaczowych os³onê zwi¹zuje siê bezporednio w wa³kiem rozrz¹du.

Rys. 2.2. Czujnik Halla w jednej obudowie z
magnesem [9]

Niektóre silniki s¹ wyposa¿one w wiruj¹c¹ przes³onê z naciêciami, w której
jeden segment ma szerokoæ tylko 21o a
s¹siaduj¹ce z nim wyciêcie ma szerokoæ
39o. Pozosta³e piêæ segmentów i luk ma
po 30o szerokoci. Ta nieregularnoæ naciêæ pozwala urz¹dzeniu steruj¹cemu na
okrelenie po³o¿enia t³oka w cylindrze o
numerze 1, a wiêc i na okrelenie kolejnoci wtrysku przy sterowaniu wtryskiem
szeregowym lub grupowym.
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uk³adu. Konstrukcje czujników magnetoindukcyjnych mog¹ siê ró¿niæ, ale zasada
ich dzia³ania jest taka sama. Pocz¹tek i
koniec cewki czujnika s¹ wyprowadzone
na zewn¹trz rozdzielacza. Wirnik z biegunami jest u³o¿yskowany na wa³ku rozdzielacza podobnie jak krzywka w rozdzielaczu z przerywaczem stykowym.

Rys. 2.3. Schemat uk³adu pomiarowego z czujnikiem Halla do identyfikacji numeru cylindra [23]

Rys. 2.4. Wykres przebiegu napiêcia w funkcji czasu [9]

2.1.2. Czujniki indukcyjne
Zasada dzia³ania czujnika magnetoindukcyjnego (reluktancyjnego) polega na
tym, ¿e magnes trwa³y wytwarza strumieñ
magnetyczny, który obejmuj¹c cewkê zamyka siê przez bieguny stojana, szczelinê
powietrzn¹ i bieguny wirnika. Podczas wirowania wirnika nastêpuje zmiana oporu
magnetycznego obwodu  od minimalnego (gdy bieguny wirnika s¹ usytuowane
naprzeciw biegunów stojana) do maksymalnego (gdy bieguny te s¹ oddalone od
biegunów stojana). W wyniku zmian strumienia w cewce czujnika indukuje siê si³¹
elektromotoryczna której przebieg przedstawiono na rysunku. Impulsy te doprowadzone do uk³adu sterowania modu³u elektronicznego, wywo³uj¹ naprzemian stan
przewodzenia i blokowania tranzystora
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Rys. 2.5. Czujnik reluktancyjny stosowany w bezstykowych uk³adach zap³onowych [9]:
a) czujnik, b) sygna³ napiêciowy generowany
przez czujnik, c) schemat czujnika
1  magnes trwa³y, 2  uzwojenie, 3  szczelina,
4  element wiruj¹cy

Elektromagnetyczny czujnik po³o¿enia
i prêdkoci obrotowej wa³u korbowego silnika zawiera: magnes sta³y, rdzeñ ferromagnetyczny i nawiniête na tym rdzeniu uzwojenie. Czujnik prêdkoci obrotowej wytwarza zmienne sygna³y napiêciowe  rys. 2.5.
Ko³o zamachowe jest wyposa¿one w
wieniec zêbaty z oznaczonymi punktami
odpowiadaj¹cymi po³o¿eniom zwrotów zewnêtrznych t³oków silnika  rys. 2.6. Ruch
obrotowy ko³a pasowego powoduje przemieszczenie siê zêbów przed czo³em czujnika i w konsekwencji generacjê impulsów
elektrycznych w uzwojeniu czujnika. Ka¿demu przejciu zêba w osi czujnika towarzyszy impuls elektryczny. Impulsy wystêpuj¹ co 6° k¹ta obrotu wa³u korbowego, a
iloæ impulsów w pe³nym obrocie wynosi
58 i odpowiada liczbie zêbów

Rys. 2.6. Schemat budowy czujnika reluktancyjnego [23]

Rys. 2.7. Czujniki indukcyjne [9].

Elektroniczny sterownik oblicza dok³adnie prêdkoæ obrotow¹ silnika na podstawie czêstotliwoci impulsów z czujnika, a przerwa wynikaj¹ca z braku dwóch
zêbów na obwodzie ko³a pasowego stanowi dla sterownika punkt odniesienia do
okrelenia chwilowego po³o¿enia wa³u w
ka¿dym obrocie. Jest bezwzglêdnie wymagane, aby szczelina miêdzy rdzeniem
czujnika a grzbietem zêbów mieci³a siê
w granicach 0,4 ÷ 1 mm, gdy¿ w przeciwnym razie mo¿e nast¹piæ nieprawid³owe
dzia³anie uk³adu.

Brak dwóch zêbów na obwodzie ko³a
impulsowego stanowi punkt odniesienia,
dziêki któremu do centralnego urz¹dzenia steruj¹cego jest dostarczona informacja, kiedy silnik znajduje siê w zewnêtrznym punkcie zwrotnym. Brak zêbów na
kole jest dok³adnie umieszczony 60o przed
zwrotem zewnêtrznym t³oka w cylindrach
1 i 5. Szerokoæ jednego zêba odpowiada
obrotowi wa³u korbowego o 6o.
Ka¿demu pojawieniu siê elementu ferromagnetycznego w osi czujnika towarzyszy impuls elektryczny. Zmieniaj¹cy siê

D

E

Rys. 2.8. Charakterystyki czujnika indukcyjnego [15]
a) zale¿noæ sygna³u wyjciowego od prêdkoci obrotowej, b) zale¿noæ sygna³u wyjciowego od
wielkoci szczeliny czujnika po³o¿enia wa³u korbowego
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Tabela 2.1. Podstawowe parametry czujnika po³o¿enia wa³u korbowego

Zakres pomiarowy
Temperatura pracy
Maksymalne mierzone przyspieszenie
Rezystancja (przy 20° C)
Zakres sygna³u

strumieñ magnetyczny indukuje w zwojach cewki napiêcie zmienne o przebiegu
sinusoidalnym. Wielkoæ amplitudy zale¿y od prêdkoci obwodowej ko³a, od
szczeliny miêdzy zêbami a czujnikiem, od
kszta³tu zêbów, charakterystyki magnetycznej czujnika i sposobu jego zamocowania. Rozwi¹zania konstrukcji czujników indukcyjnych przedstawia rys. 2.7,
a charakterystyki i parametry przedstawione s¹ na rys. 2.8 oraz w tabeli 2.1.

2.2. Przep³ywomierze
Przep³ywomierze stosowane s¹ do pomiaru masy lub objêtoci przep³ywaj¹cego powietrza. Pozwala to na szacowanie
masy powietrza dostarczanego do cylindra. W zale¿noci od budowy rozró¿niamy przep³ywomierze:
· klapkowe,
· termoanemometry.

2.2.1. Przep³ywomierz klapkowy
Przep³ywomierz klapkowy mierzy objêtoæ przep³ywaj¹cego przezeñ powietrza. Przep³ywaj¹ce przez czujnik powietrze powoduje wychylenie ruchomej klapy po³¹czonej z ramieniem potencjometru (rys. 2.9). Powoduje to zmianê rezystancji czujnika a przez to zmianê napiêcia wyjciowego, proporcjonalnego do
wydatku objêtociowego powietrza prze-
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20...7000 obr/min
 40...+150° C
1200 m/s2
540 W
0...75V

Rys. 2.9. Przep³ywomierz klapkowy [23].

p³ywaj¹cego przez ten czujnik. Dodatkowo przep³ywomierz posiada kompensacyjny czujnik temperatury przep³ywaj¹cego powietrza.
Si³a wytworzona strumieniem przep³ywaj¹cego powietrza dzia³a na przes³onê spiêtrzaj¹c¹ przep³ywomierza i powoduje odchylenie przes³ony o okrelony k¹t,
zale¿ny od wielkoci natê¿enia strumienia powietrza, pokonuj¹c opór sprê¿yny
powrotnej. Dla sta³ej wartoci natê¿enia
strumienia k¹t odchylenia przes³ony jest
sta³y. Wartoæ tego k¹ta, zmierzona przez
potencjometr sprzê¿ony z przes³on¹, jako
informacja o po³o¿eniu przes³ony, zostaje
przes³ana do urz¹dzenia steruj¹cego w postaci sygna³u elektrycznego. W celu wyeliminowania wp³ywu zmian temperatury
oraz starzenia siê potencjometru urz¹dzenie steruj¹ce podaje jedynie wartoæ odpowiednich proporcji rezystancji (rys. 2.10.).

2.2.2. Termoanemometry

Rys. 2.10. Schemat pol¹czeñ i zasada dzialania
przep³ywomierza klapkowego [23]

Iloæ zasysanego powietrza jest odwrotnie proporcjonalna do sygnalizowanego napiêcia potencjometru (rys. 2.11.).
Trwale po³¹czona z przes³on¹ spiêtrzaj¹c¹ przes³ona kompensacyjna ma za zadanie kompensowaæ ewentualne wahania
przeciwcinienia. Z tego powodu jej powierzchnia dok³adnie odpowiada powierzchni przes³ony spiêtrzaj¹cej. Dziêki
temu wahania przeciwcinienia nie maj¹
wp³ywu na pomiar iloci powietrza. Objêtoæ t³umi¹ca wokó³ przes³ony kompensacyjnej w znacznym stopniu pozwala na
wyeliminowanie wahañ sygna³u pomiarowego. W przes³onie spiêtrzaj¹cej umieszczono zawór zwrotny otwieraj¹cy siê pod
wp³ywem wyst¹pienia wzrostu podcinienia w kolektorze. Zadaniem zaworu zwrotnego jest ochrona przes³ony spiêtrzaj¹cej
w przypadku wyst¹pienia zap³onu mieszanki w kolektorze dolotowym.

Rys. 2.11. Charakterystyka przep³ywomierza
klapkowego [23].

Termoanemometry s¹ czujnikami masowego przep³ywu powietrza przez kolektor dolotowy. W zale¿noci od konstrukcji elementu termicznego mo¿emy wyró¿niæ termoanemometry:
· z gor¹cym drutem,
· p³ytkowy.
W przep³ywomierzach termoanomometrycznych pomiar natê¿enia przep³ywu
polega na pomiarze natê¿enia pr¹du potrzebnego do utrzymania temperatury elementu gor¹cego na poziomie 130 °C powy¿ej temperatury otoczenia. Elementem
pomiarowym jest w zale¿noci od rozwi¹zania konstrukcyjnego platynowy drut
(rys. 2.12.) lub p³ytka. Wartoæ pr¹du wymagana do utrzymywania temperatury na
sta³ym poziomie jest bezporednim wskanikiem masy przep³ywaj¹cego powietrza.
Przep³ywomierz jest zrównowa¿onym
mostkiem (rys. 2.13.). Jedn¹ jego czêæ stanowi¹ rezystory nagrzewaj¹ce (1), drug¹
rezystor s³u¿¹cy do pomiaru temperatury

Rys. 2.12. Termoanemometr z gor¹cym drutem [5]
1  p³ytka przy³¹czy elektrycznych, 2  obwód
hybrydowy obejmuj¹cy poza uk³adem elektrycznego mostka równie¿ uk³ad kompensacji temperatury oraz uk³ad eliminacji zak³óceñ, 3  rura wewnêtrzna, 4  rezystor pomiarowy, 5  element z termoanometrem, 6  rezystor kompensacji temperatury, 7  siatka
ochronna, 8  obudowa
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powietrza (2). Ze wzrostem strat ciep³a
mostek przestaje byæ skompensowany.
Wzmacniacz ró¿nicowy (3) reaguje na niewyrównowa¿enie przez podniesienie napiêcia polaryzacji tranzystora zasilaj¹cego.

Rys. 2.13. Schemat termoanemometru [33]
1  nagrzewnica (element pomiarowy), 2  kompensator temperatury powietrza, 3  wzmacniacz

Wiêkszoæ termoanemometrów generuje tzw. napiêciowy sygna³ wyjciowy.
Spotykane s¹ te¿ czujniki z czêstotliwociowym sygna³em wyjciowym. Sterowany
napiêciowo oscylator zamienia wahania
napiêcia na sygna³ czêstotliwociowy,
który jest kierowany do urz¹dzenia steruj¹cego. W celu ustalenia charakterystyki pomiarowej przep³ywomierze musz¹
byæ kalibrowane w dwóch punktach
krañcowych. W algorytmie obliczeniowym
dolny zakres przedzia³u czêstotliwoci wynosi 2475 Hz ± 4% co odpowiada przep³ywowi powietrza oko³o 5 g/s. Górna granica czêstotliwoci wynosi 8140 Hz ± 4% co
w przybli¿eniu odpowiada przep³ywowi
powietrza 80 g/s.
W przeciwieñstwie do przep³ywomierzy klapowych w uk³adach wtryskowych
samochodów w tym przypadku mierzony
jest masowy wydatek powietrza, a nie
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wydatek objêtociowy (iloæ powietrza).
Zalet¹ przep³ywomierza termoanemometrycznego (z gor¹cym drutem) jest fakt,
¿e nie zwiêksza on oporów przep³ywu
powietrza, co wystêpowa³o w przypadku
stosowania tarczy lub przes³ony spiêtrzaj¹cej. Wyeliminowanie zwi¹zanego z tym
dodatkowego d³awienia przep³ywu umo¿liwia osi¹gniêcie wiêkszej mocy maksymalnej silnika.
Do dok³adnego okrelenia masy zasysanego powietrza, tak¿e w przypadku
pulsacji strumienia w przep³ywomierzu,
sygna³ elektryczny termoanemometru jest
rejestrowany w bardzo krótkich odstêpach
czasu, a wyniki przetwarzane z du¿¹ czêstotliwoci¹ w procesorze uk³adu steruj¹cego (nawet z czêstoci¹ 1000 Hz).
Przep³ywomierze mechaniczne charakteryzuje du¿a bezw³adnoæ za przep³ywomierze termoanemometryczne s¹ podatne
na urazy mechaniczne (zanieczyszczenia
przep³ywaj¹cego powietrza). Obecnie coraz czêciej przep³ywomierze z gor¹cym
drutem zastêpowane s¹ przez termoanemometry z gor¹cym filmem (rys. 2.14).
W przep³ywomierzu z termoanemometrem
warstwowym wszystkie trzy elementy (drut
platynowy, czujnik temperatury i precyzyjny rezystor pomiarowy) s¹ zespolone jako
rezystory warstwowe umieszczone na spieku ceramicznym. Rezystor w postaci gor¹cej warstwy znajduje siê poza strumieniem
g³ównym przep³ywomierza, nie jest wiêc
nara¿ony na zanieczyszczenia.

Rys. 2.14. Przep³ywomierz termoanomometryczny z elementem pomiarowym [9]

W rozwi¹zaniu tym wyeliminowano
uszkodzenia czujnika w przypadku wyst¹pienia niemo¿liwych do przewidzenia zap³onów mieszanki przy otwartym lub nieszczelnym zaworze dolotowym (tzw.
strza³ów do kolektora dolotowego). Jednoczenie zmniejsza siê nara¿enie czujnika na zanieczyszczenie, gdy¿ tylko niewielka czêæ ogólnego strumienia powietrza zasysanego przep³ywa przez czujnik.
Jeli do³¹czyæ do tego zawór reguluj¹cy
prêdkoæ obrotow¹ biegu ja³owego, powstaje bardzo zwarty wielofunkcyjny zespó³ konstrukcyjny. Potrzebne s¹ w tym
przypadku dodatkowo, oprócz elementu
ch³odz¹cego, jedynie dwie proste czêci
z tworzywa sztucznego stanowi¹ce dodatkow¹ gardziel przep³ywow¹. Charakterystykê termoanometru przedstawia rys. 2.15.

wodnikowy, którego rezystancja maleje
wraz ze wzrostem temperatury. Rezystor
PTC (ang.  Positive Temperature Coefficient) jest to element pó³przewodnikowy, którego rezystancja ronie wraz ze
wzrostem temperatury. W praktyce wiêksze zastosowanie znalaz³y termistory NTC
ze wzglêdu na bardziej liniowy przebieg
zale¿noci miêdzy rezystancj¹ a temperatur¹. Widok czujnika przedstawia rys. 2.16.

Rys. 2.16. Budowa czujnika temperatury [23]:
1  z³¹cze elektryczne, 2  obudowa, 3  rezystor

Rys. 2.15. Charakterystyka termoanemometru [15]

2.3. Czujniki temperatury cieczy
ch³odz¹cej
W celu okrelenia stanu cieplnego w
jakim znajduje siê silnik stosuje siê czujniki temperatury CTS (ang.  Coolant
Temperature Sensor) mierz¹ce temperaturê p³ynu ch³odz¹cego silnika.
Czujnik temperatury zawiera w swojej obudowie termistor typu NTC lub PTC.
Rezystor NTC (ang.  Negative Temperature Coefficient ) jest to element pó³prze-

Najczêciej stosuje siê trzy miejsca
zamocowania czujnika temperatury cieczy
ch³odz¹cej. W uk³adach sterowania Multec i Mono-Motronic czujnik jest zainstalowany w kolektorze dolotowym pod korpusem przepustnicy, w miejscu, gdzie ma
stycznoæ z p³ynem ch³odz¹cym silnika.
W uk³adzie sterowania Motronic 3.8
w wersji dla silnika czterocylindrowego
20V czujnik umieszczony jest na boku
kad³uba silnika, natomiast w silniku piêciocylindrowym V5 umieszczony jest na
bloku silnika w pobli¿u króæca wyjciowego cieczy ch³odz¹cej z termostatu.
W uk³adzie sterowania silnika Holden
2,2L MPFI samochodu Lublin II czujnik
temperatury p³ynu ch³odz¹cego (silnika)
umieszczony jest w korpusie wykonanym z
metalu i wkrêcony w obudowê termostatu.
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Czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej
zastosowany w uk³adzie sterowania Multec silnika samochodu Polonez zbudowany jest z rezystora NTC o ujemnym wspó³czynniku temperatury (termistor) umieszczonego w metalowym korpusie. Termistor ma rezystancjê równ¹ R25 = 2,887 kW
w temperaturze 25 ° C. Charakterystyka
termistora opisana jest równaniem:

Czujnik udostêpnia sterownikowi sygna³ (napiêcie), którego wartoæ zmienia
siê wraz ze zmian¹ temperatury cieczy
ch³odz¹cej. Czujnik temperatury zasilany
jest napiêciem 5V z centralnego urz¹dzenia steruj¹cego. Jest on wyposa¿ony w
dwa styki: zasilanie +5V i styk odniesienia o ujemnym potencjale.

T=  23,7612*ln(RT)+53,7057 (2.1)

2.4. Czujniki temperatury powietrza

gdzie:
RT  rezystancja termistora kW ,
T  temperatura ° C.
Charakterystyki zmian rezystancji czujników w funkcji temperatury cieczy ch³odz¹cej przedstawia rys. 2.17 i tabela 2.2.

Rys. 2.17. Logarytmiczna charakterystyka rezystancji czujników temperatury uk³adu sterowania Multec (linia gruba) i
Mono-Motronic (linia cienka) [23]

Podobnie jak czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej równie¿ czujnik temperatury powietrza w kolektorze dolotowym
dzia³a na zasadzie rezystora cieplnego (termistora) o ujemnym wspó³czynniku temperaturowym (NTC). W miarê wzrostu
temperatury rezystancja czujnika zmniejsza siê. Jest on zasilany napiêciem 5V z
urz¹dzenia steruj¹cego. Czêsto u¿ywa siê
skrótu nazwy czujnika IAT (ang.  Inlet
Air Temperature). Na rys. 2.18 i 2.19
przedstawiono wygl¹d czujników temperatury powietrza.
W uk³adzie sterowania Motronic 3.8
w wersji z przep³ywomierzem powietrza
czujnik jest zintegrowany z przep³ywomierzem mimo tego, ¿e jego praca nie
jest zwi¹zana z dzia³aniem przep³ywomierza. W wersji bez przep³ywomierza
czujnik jest umieszczony w kolektorze
dolotowym.

Tabela 2.2. Podstawowe dane techniczne czujnika temperatury uk³adu Multec

Temperatura pracy
B³¹d pomiaru
Maksymalny pr¹d zasilania
Napiêcie zasilania
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 40...+130° C
2...5%
1mA
< 5V

D

E

Rys. 2.18. Czujniki temperatury powietrza [23]
a) firmy Bosch, b) firmy Delphi

2.5. Czujniki po³o¿enia przepustnicy
Czujnik po³o¿enia przepustnicy jest
potencjometrem obrotowym (rys. 2.20)
umieszczonym na osi przepustnicy powietrza. Ramiê lizgacza czujnika po³o¿enia
przepustnicy jest po³¹czone bezporednio
z wa³kiem przepustnicy. Zarówno wtyk
z³¹cza elektrycznego czujnika, jak i bie¿nie oporowe s¹ umieszczone na p³ytce z
tworzywa sztucznego. Zasilanie bie¿ni zapewnia stabilizator napiêcia 5V. Podczas
obrotu przepustnicy ruchomy styk czujnika przesuwa siê wzd³u¿ cie¿ki oporowej.

Rys. 2.19. Czujnik temperatury powietrza uk³adu Motronic 3.8 [23]

Czujnik temperatury powietrza uk³adu sterowania Mono-Motronic znajduje
siê w zespole wtryskiwacza. Jest to czujnik wykorzystuj¹cy rezystor NTC i s³u¿y
do okrelania masy zasysanego powietrza.
Zjawisko zmian natê¿enia pr¹du w obwodzie czujnika zosta³o wykorzystane jako
wielkoæ regulacyjna. Jego charakterystyka jest podobna do charakterystyki czujnika temperatury silnika, lecz jest dla innego zakresu temperatur.
Je¿eli czujnik temperatury powietrza
ulegnie uszkodzeniu, to urz¹dzenie steruj¹ce przyjmuje sta³¹ temperaturê powietrza. W uk³adzie Mono  Motronic jest to
temperatura +40°C, w przypadku braku
sygna³u pomiaru temperatury w systemie
Motronic 3.8 jednostka steruj¹ca podstawia do obliczeñ wartoæ 19,5°C.

Rys. 2.20. Budowa potencjometrycznego czujnika po³o¿enia przepustnicy [23]

Wraz z obrotem przepustnicy po³¹czonej z ramieniem lizgacza nastêpuje zmiana d³ugoci przep³ywu pr¹du wzd³u¿ p³ytki potencjometru, co powoduje zmianê rezystancji czujnika. W ten sposób nastêpuje zmiana napiêcia odniesienia na wartoæ sygna³u odpowiadaj¹c¹ po³o¿eniu
przepustnicy. Czujnik jest zasilany napiêciem stabilizowanym 5V za sygna³em
wyjciowym z czujnika jest napiêcie z
zakresu 0,5  ok. 4,5V. Czujnik wyposa¿ony jest w trzy przewody pod³¹czone do
centralnego urz¹dzenia steruj¹cego.
Na rys. 2.21. przedstawiono dwa przeciwne po³o¿enia ruchomego styku czujnika odpowiadaj¹ce zamkniêtej i ca³kowicie
otwartej przepustnicy. Charakterystyka
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Rys. 2.21. Czujnik po³o¿enia przepustnicy [23]

Rys. 2.22. Charakterystyka czujnika po³o¿enia
przepustnicy [23].

zale¿noci napiêcia od k¹ta uchylenia przepustnicy jest liniowa (rys. 2.22.). W tabelach 2.3. i 2.4. zamieszczono dane techniczne czujników po³o¿enia przepustnicy.
Zastosowanie jednocie¿kowego czujnika po³o¿enia przepustnicy umo¿liwia

sterownikowi wykonanie wielu funkcji
obliczeniowo  decyzyjnych:
1. znajomoæ aktualnego stopnia otwarcia przepustnicy jest wa¿na przy ustaleniu prêdkoci samochodu,
2. szybkoæ zmian po³o¿enia przepustnicy warunkuje reakcjê uk³adu zasilania
na warunki nieustalone,
3. ca³kowite zamkniêcie przepustnicy
oznaczaæ mo¿e bieg ja³owy lub hamowanie silnikiem,
4. ca³kowite otwarcie przepustnicy zwi¹zane jest najczêciej z chêci¹ uzyskania maksymalnego momentu obrotowego silnika,
5. w przypadku uszkodzonych czujników
wydatku powietrza lub cinienia w kolektorze dolotowym, pomiar po³o¿enia
przepustnicy u³atwia sterowanie dawk¹ paliwa.
W uk³adach sterowania wykorzystuj¹cych do obliczeñ dawki paliwa przede
wszystkim pomiar wydatku b¹d cinienia powietrza, pomiar po³o¿enia przepustnicy ma charakter sygna³u strategiczno 
pomocniczego. Takie czujniki wykonuje
siê jako jednocie¿kowe. Istniej¹ jednak
systemy sterowania, które do wyznaczania masy powietrza w cylindrze wykorzystuj¹ g³ównie znajomoæ po³o¿enia
przepustnicy. Poniewa¿ charakterystyka

Tabela 2.3. Dane techniczne czujnika po³o¿enia przepustnicy uk³adu sterowania Multec

Nazwa danej czujnika
Zakres pomiarowy
Zakres obrotu
Dopuszczalny pr¹d zasilania
Napiêcie zasilania
Dopuszczalne maksymalne napiêcie
Dopuszczalna temperatura pracy
rednia rezystancja
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Zakres wartoci
0...93°
0...122°
10mA
5V
43V
 40...105° C
4kW

Tabela 2.4. Charakterystyka potencjometru przepustnicy uk³adu sterowania Multec

Pozycja przepustnicy

Rezystancja

Napiêcie

zamkniêta
otwarta

1  3 kW
5,5  7,5 kW

0,3  0,9 V
4,1  4,5 V

nape³niania jest nieliniowa dla ma³ych
k¹tów otwarcia przepustnicy, u¿ycie jednocie¿kowego potencjometru jest niedok³adne. Taka sytuacja zaistnia³a w uk³adzie wtrysku jednopunktowego Mono 
Motronic (rys. 2.23).

daj¹ce sobie bie¿nie s¹ wzajemnie po³¹czone poprzez lizgacz. Pierwsza cie¿ka
pozwala rozpoznawaæ otwarcie przepustnicy od 0 do 24° natomiast druga cie¿ka pozwala rozpoznawaæ wiêksze otwarcie przepustnicy od 18 do 90°  rys. 2.24.
W zakresie 18 do 24° obie cie¿ki pracuj¹ synchronicznie.

Rys. 2.23. Budowa czujnika po³o¿enia przepustnicy [5]:
a) obudowa ze lizgaczem, b) pokrywa z bie¿niami, 1  dolna czêæ zespo³u wtryskowego,
2  ramiê lizgacza, 3  wa³ek przepustnicy,
4  lizgacz, 5  bie¿nia oporowa (rezystancyjna), 6  bie¿nia kolektorowa, 7  bie¿nia oporowa, 8  bie¿nia kolektorowa, 9  uszczelniacz

Zakres pe³nego otwarcia przepustnicy od biegu ja³owego a¿ do pe³nej mocy
zosta³ podzielony na dwie czêci (czujnik
zawiera dwie równoleg³e bie¿nie oporowe) w celu uzyskania wystarczaj¹co dok³adnego odczytu k¹ta a. Obydwu bie¿niom oporowym zosta³y przyporz¹dkowane równolegle po³o¿one bie¿nie prowadz¹ce, tzw. bie¿nie kolektorowe. Ramiê
ma cztery lizgacze odpowiadaj¹ce ka¿dej poszczególnej bie¿ni czujnika.
Sygna³ o bie¿¹cej wielkoci rezystancji zostaje przekazany w sposób ci¹g³y do
bie¿ni kolektora, gdy¿ obydwie odpowia-

Rys. 2.24. Zale¿noæ sygna³ów napiêciowych
z czujnika po³o¿enia przepustnicy
od k¹ta uchylenia przepustnicy [23]

2.6. Czujnik cinienia
Czujniki cinienia (rys. 2.25) stosowane s¹ do okrelenia cinienia w kolektorze dolotowym silnika oraz cinienia atmosferycznego. Czujnik cinienia w kolektorze dolotowym zastêpuje przep³ywomierz powietrza.
Jego zadaniem jest ci¹g³y pomiar cinienia zasysanego powietrza w przewodzie zbiorczym kolektora dolotowego.
W zwi¹zku z tym czujnik cinienia jest
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po³¹czony przewodem elastycznym z odpowiednio dobranym miejscem w kolektorze dolotowym
Poprzez tabelaryczne powi¹zanie
wielkoci bie¿¹cego cinienia powietrza
zasysanego z jego temperatur¹ i prêdkoci¹ obrotow¹ mo¿na okreliæ natê¿enie
przep³ywu powietrza.
Rys. 2.26. Ideowy schemat elektryczny czujnika cinienia [9]:
A  czujnik cinienia, B  wzmacniacz sygna³u,
C  kompensacja temperaturowa

Rys. 2.25. Wygl¹d czujnika cinienia uk³adu
sterowania wtryskiem wielopunktowym [9].

Ideowy schemat elektryczny uk³adu
przedstawia rys. 2.26. Cinienie doprowadzone przewodem elastycznym do czujnika znajduj¹cego siê na przegrodzie czo³owej oddzia³uje na element piezoelektryczny, przetwarzaj¹cy jego wartoæ na
odpowiedni sygna³ elektryczny o charakterze liniowym. Elementem aktywnym

mierz¹cym bie¿¹ce zmiany cinienia jest
silikonowy zespolony miniuk³ad (tzw.
chip) o powierzchni 3 mm2 i gruboci
250 mm, w który wtopiono piezorezystory czu³e na dzia³anie cinienia. W miniuk³adzie znajduje siê tak¿e komora pró¿niowa pe³ni¹ca rolê przepony uginaj¹cej
siê pod wp³ywem cinienia. Komora
umieszczona jest na ciance od strony kolektora dolotowego i przykryta jest silikonow¹ warstw¹ ochronn¹ o gruboci 25 mm.
Od zewn¹trz komora jest zamkniêta p³ytk¹ szklan¹. Zmiany cinienia w kanale
kolektora dolotowego oddzia³uj¹ na warstwê ochronn¹, powoduj¹c zmianê rezystancji piezoelementu. Powstaj¹ca zmiana
napiêcia w obwodzie zostaje wykryta
przez urz¹dzenie steruj¹ce. Czujnik dzia³a
wiêc jak tensometr mierz¹cy naprê¿enie

Tabela 2.5. Parametry czujnika cinienia

Zakres pomiarowy
Wytrzyma³oæ membrany
Czas reakcji
Napiêcie zasilania<
Pr¹d zasilania
Rezystancja
Temperatura pracy
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20...105kPa
600kPa
£10ms
4,75...5,25V
<10mA
>50kW
 40...+125° C

odkszta³calnych elementów, bêd¹ce miar¹ ró¿nicy cinieñ miêdzy cinieniem w
kolektorze dolotowym a pró¿ni¹ w komorze odniesienia. Wzrost cinienia powoduje proporcjonalny wzrost napiêcia sygna³u. Charakterystykê czujnika cinienia
przedstawia rys. 2.27.

go (stechiometrycznego). Czujnik tlenu
ma za zadanie na bie¿¹co okrelanie sk³adu mieszanki paliwowo-powietrznej.
Czujnikiem pomiarowym jest sonda lambda, która wykazuje skok potencja³u elektrycznego dla l=1 i dziêki temu wysy³a
odpowiedni sygna³ informacyjny o tym,
czy w danej chwili sk³ad mieszanki odbiega od sk³adu stechiometrycznego w
kierunku jego zubo¿enia lub wzbogacenia. Sonda lambda (rys. 2.28. i 2.29.) dokonuje pomiaru wspó³czynnika nadmiaru
powietrza wszystkich cylindrów silnika
(wartoci redniej). Jest ona umieszczona
w przewodzie wylotowym przed reaktorem katalitycznym. Dzia³anie jej opiera siê
na pomiarze stê¿enia tlenu w spalinach
przy pomocy ogniwa galwanoelektrycznego z elektrolitem w stanie sta³ym. Elektrolit w stanie sta³ym stanowi ceramiczny

Rys. 2.27. Charakterystyka czujnika cinienia
w kolektorze dolotowym [9]

Wystêpuj¹ czujniki, w których sygna³
wyjciowy ma postaæ fali prostok¹tnej, której czêstotliwoæ jest najwiêksza przy zatrzymanym silniku i w³¹czonym zap³onie. Przy
zerowym podcinieniu czêstotliwoæ sygna³u wynosi 160 Hz. Po uruchomieniu silnika
czêstotliwoæ maleje do oko³o 100 Hz.

2.7. Czujnik tlenu
W przypadku stosowania trójfunkcyjnych reaktorów katalitycznych do neutralizacji toksycznych gazowych sk³adników
spalin jest konieczne utrzymywanie mieszanki paliwowo-powietrznej w w¹skim
zakresie odchy³ek od sk³adu teoretyczne-

Rys. 2.28. Budowa ogrzewanej sondy lambda [5]
1  obudowa sondy, 2  ceramiczna wk³adka rurkowa, 3  koñcówki elektryczne z³¹cza,
4  os³ona rurkowa ze szczelinami, 5  aktywny trzon sondy z warstw¹ katalizatora (elektroda sondy), 6  styk elektryczny, 7  os³ona
rurkowa, 8  element grzejny, 9  styki elektryczne elementu grzejnego

Rys. 2.29. Wygl¹d zewnêtrzny sondy lambda [9]
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wk³ad, pozwalaj¹cy na przep³yw gazów
w jednym kierunku. Jest on wykonany z
dwutlenku cyrkonu i stabilizowany tlenkiem itru. Powierzchnie zewnêtrzne elektrolitu s¹ pokryte cienk¹ warstw¹ platyny,
stanowi¹cej elektrody ogniwa. Platynowa
elektroda dzia³a na op³ywaj¹ce j¹ spaliny
jak ma³y katalizator i dziêki temu powstaje
równowaga stechiometryczna
W celu ochrony powierzchni elektrody przed zanieczyszczeniami zosta³a ona
pokryta od strony stykaj¹cej siê z gazami
spalinowymi porowat¹ warstw¹ tlenków
magnezowo-krzemowych (spinelu). Ceramiczny trzon jest os³oniêty metalow¹ rurk¹ z wieloma szczelinami, w celu zabezpieczenia go przed nara¿eniami mechanicznymi (uderzenia) oraz termicznymi
(termo-szoki). Wnêtrze wydr¹¿onego
trzonu (wk³adu) jest po³¹czone z otaczaj¹cym powietrzem, które stanowi gaz odniesienia. Charakterystyczn¹ cech¹ sondy
lambda jest to, ¿e w temperaturze od oko³o 300°C u¿yty materia³ ceramiczny staje
siê przepuszczalny dla jonów tlenu. Jeli
stê¿enie tlenu z obydwu stron sondy jest
ró¿ne, na elektrodach powstaje potencja³
elektryczny. Wartoæ napiêcia elektrycznego jest miar¹ ró¿nicy stê¿enia tlenu z
obydwu stron sondy. Pozosta³oæ tlenu w
spalinach silnika w znacznym stopniu zale¿y od stosunku paliwa do powietrza w
mieszance palnej dostarczanej do silnika.
Nawet w przypadku bogatej mieszanki jest
w spalinach pewna iloæ tlenu. Na przyk³ad dla l=0,95 w spalinach wykrywa siê
jeszcze 0,20,3% obj. tlenu. Na podstawie tej zale¿noci mo¿na z zawartoci tlenu w spalinach okreliæ stosunek paliwa
do powietrza. Napiêcie, jakie powstaje na
elektrodach sondy lambda w wyniku zawartoci tlenu w spalinach dla mieszanki
bogatej (l<1) wynosi 8001000 mV, za
dla mieszanki ubogiej (l>1) osi¹ga tylko
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oko³o 100 mV. Przejcie od mieszanki
bogatej do ubogiej odbywa siê w zakresie
450500 mV (rys. 2.30.).

Rys. 2.30. Wykres napiêcia elementu cyrkonowego(Us) w zale¿noci od sk³adu
mieszanki paliwowo-powietrznej [9]

Oprócz zawartoci tlenu w spalinach,
istotn¹ rolê odgrywa tak¿e temperatura ceramicznego wk³adu, gdy¿ wp³ywa ona
bezporednio na przepuszczalnoæ jonów
tlenu. W ten sposób mo¿na wyjaniæ
wp³yw temperatury na przebieg charakterystyki wspó³czynnika nadmiaru powietrza. Podane wy¿ej wartoci napiêæ odniesiono do temperatury oko³o 600°C. Szybkoæ reakcji sondy na zmiany wspó³czynnika l, tak¿e zale¿y w istotny sposób od
temperatury, i tak gdy poni¿ej 300°C czas
reakcji sondy (sta³a czasowa) jest rzêdu
sekund, to w optymalnym zakresie temperatury trzonu ceramicznego, tj. oko³o 600°C
wynosi on mniej ni¿ 50 ms. W zwi¹zku
z tym, po uruchomieniu zimnego silnika,
a¿ do osi¹gniêcia minimalnej temperatury roboczej sondy ok. 300°C, nie dzia³a
on wcale. Silnik jest sterowany wtedy za
pomoc¹ innych uk³adów regulacji.
Szerokopasmowa sonda lambda.
Przedstawiona na rys. 2.31. szerokopa-

smowa sonda lambda LSU 4 firmy
BOSCH jest planarnym, dwu ogniwowym
czujnikiem o pr¹dowym sygnale wyjciowym. Pompa tlenu oraz ogniwo stê¿eniowe Nernsta s¹ tak usytuowane, ¿e istnieje miêdzy nimi przestrzeñ dyfuzyjna o
szerokoci 10  15 mm, w której znajduj¹
siê dwie porowate elektrody platynowe.
Sk³ad spalin w przestrzeni dyfuzyjnej odpowiada stechiometrycznej mieszaninie
paliwowo-powietrznej po przy³o¿eniu napiêcia o wartoci oko³o 0,45 V. Dodatkow¹ funkcj¹ elektronicznego modu³u steruj¹cego prac¹ sondy jest stabilizacja temperatury czujnika. Sonda jest zintegrowana z uzwojeniem grzejnym, którego pr¹d
jest regulowany dla utrzymania sta³ej temperatury. Napiêcie to stanowi dla uk³adu
steruj¹cego sygna³ sprzê¿enia zwrotnego.

Rys. 2.31. Przekrój sondy lambda LSU 4 firmy Bosch [35]

Czujnik tlenu firmy Bosch mierzy
wspó³czynnik sk³adu mieszanki odbiegaj¹cy w szerokim zakresie od stechiometrycznego  zakres pomiarowy sondy
lambda LSU 4 pokrywa zakres wspó³czynników sk³adu mieszanki stosowanych we wspó³czesnych silnikach spalinowych (0,7 < l < 2,5)  rys. 2.32.

Rys. 2.32. Charakterystyki pomiarowe dwóch
szerokopasmowych sond lambda [33]

z tym rodzajem czujników dokonuj¹ analizy widmowej lub czasowej sygna³u pochodz¹cego z czujnika dokonuj¹c detekcji spalania stukowego.
Czujnik (rys. 2.33 i 2.34.) sk³ada siê z
obudowy ochraniaj¹cej, ruby mocuj¹cej
czujnik do silnika, gniazda mocuj¹cego
uformowanego jako czêæ obudowy i
dwóch, maj¹cych kszta³t piercienia,
elementów piezoelektrycznych przetwarzaj¹cych wibracjê silnika na sygna³ napiêciowy. Pomiêdzy elementami piezoelektrycznymi umieszczono elektrodê
po³¹czon¹ z przewodami napiêciowymi.
Obci¹¿nik umieszczony jest w czujniku
celem zwiêkszenia si³y inercji dzia³aj¹cej
na elementy piezoelektryczne. Obci¹¿nik,
elementy piezoelektryczne i elektroda
przymocowane s¹ do obudowy przy pomocy ruby. Obudowa do³¹czona do silnika przy pomocy ruby wprawiana jest

2.8. Czujniki spalania stukowego
Jednymi z najczêciej stosowanych
czujników s¹ czujniki przypieszeñ zwane akcelerometrami. Detektory pracuj¹ce

Rys .2.33. Czujniki spalania stukowego systemu Motronic 3.8 [15]:
a) silnika 20V, b) silnika V5
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Rys. 2.34. Budowa czujnika spalania stukowego [15]:
a) widok, b) przekrój
1  piercieñ ruchomy, 2  obudowa czujnika,
3  element piezokwarcowy, 4  ruba mocuj¹ca, 5  tuleja mocuj¹ca, 6  z³¹czka, 7  korpus silnika

w drgania w odpowiedzi na wibracje silnika. Si³a inercji obci¹¿nika przyk³adana
jest do elementów piezoelektrycznych co
powoduje wytwarzanie napiêcia zale¿nego od amplitudy drgañ obci¹¿nika.
W celu zapewnienia liniowej charakterystyki czêstotliwociowej w zakresie
wysokich czêstotliwoci (od 10 kHz do 20
kHz) dla tego typu czujnika nale¿y odpowiednio zaprojektowaæ kszta³t gniazda
mocuj¹cego.
Gniazdo bêd¹ce czêci¹ obudowy akcelerometru powinno mieæ kszta³t sto¿ka i
nie powinno siê stykaæ z silnikiem w miejscu odpowiadaj¹cemu rednicy ruby mocuj¹cej. Dziêki takiemu kszta³towi gniazda akcelerometr styka siê z powierzchni¹
silnika krawêdzi¹ gniazda mocuj¹cego.

Charakterystykê i dane techniczne czujnika przedstawiaj¹ rys. 2.35 i tab. 2.6.
Akcelerometry systemu Motronic 3.8
w wersji silnika rzêdowego 20V umieszczone s¹ w bloku silnika w pobli¿u kolektora dolotowego. Ka¿dy z nich zakoñczony jest trójstykowym z³¹czem. W wersji silnika widlastego V5 czujniki stuku
zakoñczone s¹ z³¹czem dwustykowym,
ka¿demu z bloków cylindrów odpowiada
jeden sensor. Brak któregokolwiek z sygna³ów stuku powoduje, ¿e kontrola spalania stukowego nie dotyczy cylindrów
podlegaj¹cych pod uszkodzony czujnik,
za wyprzedzenie zap³onu dla tych cylindrów zostaje opónione o 3° podczas pracy silnika pod obci¹¿eniem. Je¿eli brakuje sygna³u z obu czujników zap³on jest
opóniany dla wszystkich cylindrów równomiernie (o 12° dla silnika 20V oraz o
15° dla silnika V5).

Rys. 2.35. Charakterystyka czujnika stuku [23]

Tabela 2.6. Dane techniczne czujnika spalania stukowego

Czêstotliwoæ pracy
Rejestrowane obci¹¿enie
Dok³adnoæ pomiaru
Pojemnoæ elektryczna
Temperatura pracy
Wspó³czynnik korekcji temperaturowej
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1...20 kHz
0,1...400 g
15 %
800...1600 pF
 40...+130 ° C
< 0,06 mV/g° C

3. ELEMENTY WYKONAWCZE TORU
PALIWOWEGO I POWIETRZNEGO
W najbardziej ogólnym pojêciu zasilanie paliwem polega na dostarczaniu paliwa od zbiornika do elektromagnetycznego wtryskiwacza. Paliwo pobierane ze
zbiornika jest t³oczone w sposób ci¹g³y
przez elektryczn¹ pompê poprzez filtr do
zespo³u wtryskiwacza. Pompy paliwa w
uk³adzie mog¹ byæ wykonane w wersji
przewidzianej do zamontowania w zbiorniku lub poza zbiornikiem paliwa.
W zale¿noci od modelu i roku produkcji mog¹ to byæ pompy rotacyjne typu
rolkowo-komorowego lub odrodkowe
obwodowo-wirnikowe. Pompy paliwa
montowane na zewn¹trz zbiornika paliwa,
w linii przep³ywu od zbiornika do filtra
paliwa s¹ umieszczane w zespole pod³ogowym samochodu.

3.1. Pompa paliwa z napêdem elektrycznym
Silnik elektryczny i zespó³ pompy paliwa znajduj¹ siê we wspólnej obudowie
(rys. 3.1.). Obydwa zespo³y s¹ zanurzone
w paliwie, dziêki czemu strumieñ paliwa
przep³ywaj¹cego w czasie pracy pompy
zapewnia odpowiednie ch³odzenie. Pozwala to na unikniêcie dodatkowego odizolowywania zespo³u pompy od silnika
elektrycznego wiêkszej mocy. Nie istnieje tak¿e niebezpieczeñstwo wybuchu,
gdy¿ wewn¹trz pompy i silnika nie mo¿e
pojawiæ siê mieszanina palna.
W wiêkszoci typów pompy z³¹cze
elektryczne przewodów zasilania, zawór
zwrotny i króciec przewodu cinieniowego znajduj¹ siê w pokrywie obudowy pom-

Rys. 3.1. Zespó³ zbiornika z pomp¹ paliwa i
jej os³on¹ t³umi¹c¹ ha³as [5]
1  elektryczna pompa paliwa, 2  przewód
gumowy, 3  uszczelka gumowa, 4  os³ona
t³umi¹ca ha³as, 5  zbiornik smoka pompy, 6 
filtr smoka pompy.

py. Zadaniem zaworu zwrotnego jest utrzymywanie przez pewien czas cinienia w obwodzie zasilania po wy³¹czeniu pompy, aby
uniemo¿liwiæ powstawanie pêcherzy par
paliwa w rozgrzanych przewodach paliwa.
W pokrywie obudowy pompy mog¹ tak¿e
dodatkowo znajdowaæ siê urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed iskrzeniem.
Pompa rolkowo-komorowa. Wirnik rolkowo-komorowej pompy paliwa
 rys. 3.2, jest napêdzany silnikiem elektrycznym ze wzbudzeniem od magnesów
trwa³ych z wirnikiem omywanym paliwem.
Wirnik pompy jest ³o¿yskowany mimorodowo w korpusie, a w jego wybraniach s¹
umieszczone rolki metalowe. Rolki te s¹
dociskane si³¹ odrodkow¹ do wewnêtrznej powierzchni korpusu i tworz¹ komory
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Rys. 3.2. Widok oraz schemat dzia³ania rotacyjnej pompy paliwa z napêdem elektrycznym(BMW) [5]
1  króciec przewodu dolotowego, 2  dodatkowy filtr siatkowy stosowany w niektórych wersjach
pompy (na rys. nie pokazany), 3  zawór przelewowy, 4  zawór zwrotny, 5  króciec wylotowy.

w których paliwo jest transportowane na
stronê cinieniow¹ (rys. 3.3.) Elektryczna pompa paliwa jest wyposa¿ona w zawór przeci¹¿eniowy, zwieraj¹cy na krótko stronê t³oczn¹ ze ssawn¹, w przypadku gdyby pompa musia³a t³oczyæ przy
nienormalnie wysokim cinieniu. Zawór
Zwrotny utrzymuje w uk³adzie paliwowym resztkowe cinienie po wy³¹czeniu
silnika. Chroni to przed tworzeniem siê
korków parowych w uk³adzie.
Dwustopniowa pompa przep³ywowa
sk³ada siê z odrodkowej pompy boczno-wirnikowej stanowi¹cej pierwszy stopieñ oraz
pompy obwodowo-wirnikowej stanowi¹cej
drugi g³ówny stopieñ pompy (rys. 3.4).
Obydwa stopnie zosta³y zespolone w
jednym wirniku. Wewnêtrzny wieniec

Rys. 3.3. Rotacyjna pompa paliwa (rolkowokomorowej) [5]
1  strona ssawna, 2  tarcza wiruj¹ca, 3  rolka, 4  bie¿nia, 5  strona t³oczna
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³opatkowy pompy pierwszego stopnia zosta³ wykonany obustronnie w wirniku i jest
otoczony kana³em bocznym znajduj¹cym
siê w pokrywie obudowy od strony ssawnej oraz analogicznym kana³em w pokrywie od strony wnêtrza pompy. Zasadê
dzia³ania pompy przedstawia rys. 3.5.
W czasie ruchu obrotowego wirnika
paliwo w wieñcu ³opatkowym uzyskuje
energiê kinetyczn¹, która zostaje zamieniona na energiê cinienia w kana³ach bocznych przyleg³ych do wiruj¹cego wieñca.

Rys. 3.4. Budowa dwustopniowej pompy paliwa przystosowanej do zabudowy w
zbiorniku [5]
1  pokrywa od strony ssawnej z króæcem, 2
 wirnik pompy, 3  pompa bocznikowo-wirnikowa, 4  pompa obwodowo-wirnikowa, 5
 obudowa pompy, 6  wirnik silnika, 7 
zawór zwrotny, 8  pokrywa z króæcem przewodu t³oczenia

Paliwo p³ynie kana³ami bocznymi, a¿
do po³¹czenia z zewnêtrznym wieñcem
wirnika, stanowi¹cym g³ówny stopieñ
(drugi) pompy. W kanale przelewowym,
³¹cz¹cym stopieñ wstêpny z g³ównym w
pokrywie po stronie ssawnej pompy, jest
umieszczony otwór odgazowuj¹cy paliwo
w celu odprowadzenia z powrotem do
zbiornika pêcherzy par paliwa.
Zasada dzia³ania obydwu stopni pompy jest taka sama. Ró¿nica dotyczy tylko

Rys. 3.5. Odrodkowa pompa paliwa [5]
a  obwodowo-wirnikowej, b  boczno wirnikowej, B  dop³yw paliwa, A  odp³yw paliwa

Rys. 3.6. Budowa dwustopniowej pompy paliwa [5]
a  pokrywa strony ssawnej (widok od strony
wirnika), b  wirnik, c  obudowa (widok od
strony wirnika)
1  zawór odpowietrzaj¹cy, 2  otwór wlotowy do bocznego kana³u paliwa, 3,4  kana³
boczny (1-szy wstêpny, stopieñ pompy), 5 
kana³ obwodowy (2-gi g³ówny stopieñ pompy), 6  boczny wieniec ³opatkowy (1-szy
stopieñ pompy), 7  obwodowy wieniec ³opatkowy (2-gi stopieñ pompy), 8  otwór wylotowy z pompy obwodowo-wirnikowej

kszta³tu ³opatek wieñca i po³o¿enia wieñców na powierzchni wirnika (wewnêtrzny
lub obwodowy) oraz usytuowania kana³ów
zbiorczych (boczny lub obwodowy)  rys.
3.6. Na koñcu kana³u obwodowego (drugi
stopieñ) umieszczono urz¹dzenie odpowietrzaj¹ce g³ówny stopieñ pompy. Sk³ada siê
ono z przepony dzia³aj¹cej jak zawór zwrotny oraz otworu w pokrywie, ³¹cz¹cego kana³ obwodowy z ssawn¹ stron¹ pompy.
Paliwo z pompy jest t³oczone do przestrzeni
silnika napêdowego i dalej przez zawór
zwrotny do uk³adu zasilania dopóty, dopóki jest zamkniêty zawór odpowietrzaj¹cy.
Istniej¹ce pêcherze par paliwa s¹ w
pompie skutecznie oddzielane, dziêki czemu uzyskuje siê du¿¹ sprawnoæ t³oczenia i bardziej cich¹ pracê pompy nawet
przy nagrzanym paliwie. Zasada pracy
pompy zapewnia minimaln¹ pulsacjê strugi paliwa, przyczyniaj¹c siê tak¿e do
zmniejszenia ha³aliwoci pompy.

3.2. Regulator cinienia paliwa
Regulator cinienia reguluje cinienie
paliwa dostarczanego do wtryskiwaczy.
Zasadniczym elementem regulatora (rys.
3.7) jest t³ok steruj¹cy na który dzia³a cinienie paliwa. Iloæ wtryskiwanego paliwa jest regulowana d³ugoci¹ czasu trwania sygna³u doprowadzanego do wtryskiwacza tak, aby we wtryskiwaczach zapewniæ sta³e cinienie. W zwi¹zku ze zmianami cinienia paliwa (zwi¹zanymi z procesem wtrysku) i zmianami podcinienia w
kolektorze dolotowym, iloæ wtryskiwanego paliwa bêdzie zmieniaæ siê w niewielkich granicach nawet w przypadku,
gdy sygna³ wtrysku oraz cinienie paliwa
bêd¹ sta³e. Zatem dla uzyskania dok³adnej
iloci wtryskiwanego paliwa suma cinienia paliwa oraz podcinienia w kolektorze

27

Rys. 3.7. Schemat regulatora cinienia zasilania [5]
1  gumowy piercieñ uszczelniaj¹cy

cinienia w kolektorze dolotowym. Gdy
pompa jest zatrzymywana, wówczas zawór jest zamykany dzia³aniem sprê¿yny.
W wyniku tego, zawór jednokierunkowy
wewn¹trz pompy paliwowej i zawór wewn¹trz regulatora cinienia zapewniaj¹ cinienie szcz¹tkowe w uk³adzie zasilania.
Na rys. 3.8.  3.10. przedstawiono
ró¿ne rozwi¹zania regulatorów cinienia paliwa.

Rys. 3.8. Przekrój regulatora cinienia zasilania z zaworem uruchamianym popychaczem [5]
a  dop³yw paliwa z komory dolnej rozdzielacza paliwa, b  przep³yw powrotny z regulatora
termicznego, c  przep³yw powrotny do zbiornika pojazdu 1  korpus rozdzielacza paliwa, 2 
piercieñ uszczelniaj¹cy t³oka steruj¹cego (nawulkanizowany), 3  t³ok steruj¹cy, 4  sprê¿yna,
5  piercieñ ustalaj¹cy, 6  piercieñ podtrzymuj¹cy, 7  sprê¿yna, 8  podk³adka do regulacji cinienia zasilania, 9  piercieñ uszczelniaj¹cy, 10  piercieñ uszczelniaj¹cy, 11  popychacz zaworu
uruchamianego, 12  piercieñ uszczelniaj¹cy, 13  ruba zamykaj¹ca zewnêtrzna, 14  ruba zamykaj¹ca wewnêtrzna

dolotowym powinna byæ utrzymywana na
odpowiednim poziomie.
Zasada dzia³ania regulatora cinienia
jest nastêpuj¹ca. Sprê¿one paliwo znajduj¹ce siê w przewodzie zasilaj¹cym naciska
na przeponê, otwieraj¹c zawór. Czêæ paliwa przep³ywa z powrotem do zbiornika paliwa przez przewód powrotny. Iloæ zwracanego paliwa zale¿y od si³y napiêcia sprê¿yny
przepony, a cinienie paliwa zmienia siê w
zale¿noci od iloci zwracanego paliwa.
Je¿eli podcinienie w kolektorze dolotowym wzrasta (cinienie jest mniejsze), to
cinienie paliwa spada o wartoæ spadku
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Rys. 3.9. Przekrój regulatora cinienia uk³adu L-Jetronic [5]
1  dop³yw paliwa, 2  odp³yw paliwa do zbiornika, 3  trzon zaworu, 4  przepona, 5  sprê¿yna dociskowa, 6  króciec przewodu podcinienia, 7  grzybek zaworu

3.3. Wtryskiwacze
Uruchamiany elektromagnetycznie
wtryskiwacz (rys. 3.11 i 3.12), wtryskuje paliwo zgodnie z sygna³em odbieranym z elektronicznej jednostki steruj¹cej. Wtryskiwacze mog¹ byæ wciniête

Rys. 3.10. Budowa regulatora cinienia stosowanego w uk³adzie Mono-Jetronic [5]
1  otwory odpowietrzaj¹ce, 2  przepona,
3  trzon zaworu, 4  sprê¿yna dociskowa,
5  komora górna, 6  komora dolna, 7  p³ytka zaworu

D

E

Rys. 3.11. Wtryskiwacz roboczy [5]
a) widok, b) przekrój zaworu wtryskiwacza roboczego 1  talerzyk sprê¿yny, 2  iglica rozpylacza, 3  sprê¿yna zaworu, 4  gniazdo zaworu rozpylacza

Rys. 3.12. Schemat budowy wtryskiwacza [5]:
a) roboczego EV4 1  iglica rozpylacza, 2  uzwojenie elektromagnesu, 3 - z³¹cze elektryczne, 4 
filtr siatkowy, 5  dop³yw paliwa
b) rozruchowego 1  z³¹cze elektryczne, 2  dop³yw paliwa, 3  ruchomy trzon zaworu (rdzeñ
elektromagnesu), 4  uzwojenie elektromagnesu, 5  dysza rozpylaj¹ca, 6  gniazdo zaworu
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w odpowiednie gniazda w kolektorze dolotowym lub te¿ doñ przykrêcone.
Zasada dzia³ania wtryskiwacza jest nastêpuj¹ca. Gdy sygna³ z elektronicznej jednostki steruj¹cej zostanie odebrany przez
cewkê elektromagnesu, iglica zostanie poci¹gniêta w kierunku przeciwnym do kierunku dzia³ania si³y naci¹gu sprê¿yny.
Dawka wtryskiwanego paliwa jest regulowana przez czas trwania sygna³u. Poniewa¿ skok zaworu iglicowego jest ustalony,
wtrysk jest utrzymywany tak d³ugo, jak d³ugo zawór iglicowy pozostaje otwarty.
W uk³adach wtrysku jednopunktowego najczêciej stosowane s¹ wtryskiwacze
z zaworem kulkowym (rys. 3.13), powoduj¹ce sto¿kowe rozpylenie paliwa, o k¹cie rozwarcia sto¿ka oko³o 30°. Wtryskiwacze czopikowe w tych uk³adach s¹ rzadziej spotykane ze wzglêdu na wy¿szy
koszt wykonania. Na wlocie paliwa, w
obudowie wtryskiwacza umieszcza siê
przegrodê rozdzielaj¹c¹ strumieñ paliwa
dop³ywaj¹cego od czêci paliwa nie wtryniêtego, wracaj¹cego do zbiornika. Nastêpuje rozdzia³ paliwa na dwie czêci:
jedna czêæ otacza zawór wtryskiwacza,

a druga przep³ywa przez zawór. Dziêki
temu osi¹ga siê intensywne przep³ukanie
oraz szybkie ch³odzenie wtryskiwacza.
Wtryskiwacze wtrysku wielopunktowego (rys. 3.14.) s¹ dociskane do gniazd
kszta³tkami gumowymi, które jednoczenie amortyzuj¹ przenoszone drgania i stanowi¹ os³onê przed promieniowaniem
cieplnym silnika. Umo¿liwia to unikniêcie tworzenia siê pêcherzy par paliwa podczas rozruchu rozgrzanego silnika.
W zale¿noci od sposobu doprowadzenia paliwa rozró¿nia siê wtryskiwacze z zasilaniem pionowym lub z zasilaniem bocznym. We wtryskiwaczach firmy Bosch napiêcie impulsu steruj¹cego wynosi 3 V,
dziêki temu przy niskiej indukcyjnoci
uzwojenia elektromagnesu osi¹ga siê krótki czas reakcji wtryskiwacza. Do danej
konstrukcji silnika dobiera siê rednicê
otworu wylotowego rozpylacza. Wartoæ
przep³ywu przez otwór rozpylacza odniesione do jednej minuty wyró¿nione s¹ odpowiedni¹ barw¹ wtyku z³¹cza elektrycznego. I tak na przyk³ad kolor czerwony
oznacza 265 cm3/min,  niebieski 318 cm3/
min, zielony  380 cm3/min.

Rys. 3.13. Budowa wtryskiwaczy wtrysku jednopunktowego [23]:
Wtryskiwacz uk³adu Mono  Motronic (z lewej) oraz wtryskiwacz IWM 523 uk³adu Weber (z prawej)
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Wtryskiwacze czêciowo os³oniête s¹
teflonowymi nak³adkami zabezpieczaj¹cymi wyloty rozpylaczy przed odk³adaniem siê nagaru.
Wtryskiwacze zasilane s¹ paliwem,
którego nadcinienie jest sta³e wzglêdem
cinienia powietrza panuj¹cego w kolektorze dolotowym i zawiera siê w granicach
0,2...0,4 MPa. W uk³adzie Motronic 3.8
cinienie wtrysku paliwa wynosi 0,3 MPa
zarówno dla silnika V5 jak i 20V  rys. 3.14.
W ró¿nych systemach wtryskowych czasy
otwarcia wtryskiwacza ró¿ni¹ siê od siebie,
jednak zwykle wynosz¹ od 1 ms do 15 ms.

Rys. 3.14. Wygl¹d wtryskiwaczy wtrysku wielopunktowego [23] uk³adu MPFI
firmy Delco (z lewej) i uk³adu Motronic 3.8 firmy Bosch (z prawej)

3.4. Uk³ady sterowania nape³nianiem
Dodatkowy dobór sk³adu mieszanki
musi byæ dokonywany podczas rozruchu,
nagrzewania silnika po rozruchu, podczas
pe³nego obci¹¿enia silnika, a tak¿e podczas
hamowania silnikiem. Ponadto przeprowadza siê korektê sk³adu mieszanki w zale¿noci od temperatury zasysanego powietrza,
tak¿e podczas przechodzenia z jednego stanu pracy do drugiego oraz podczas regulacji prêdkoci obrotowej biegu ja³owego.
W sk³ad uk³adów sterowania nape³nianiem wchodz¹:
· zawory powietrza dodatkowego.
· uk³ady obejciowe,
· nastawniki przepustnicy.

3.4.1. Zawór powietrza dodatkowego
Po uruchomieniu zimnego silnika, a¿
do osi¹gniêcia temperatur roboczych, silnik pracuje przy zwiêkszonych oporach
tarcia. W celu zapewnienia w tym okresie
równomiernej pracy przy prêdkoci obrotowej mo¿liwie bliskiej prêdkoci obrotowej biegu ja³owego, silnik musi otrzymywaæ odpowiednio bogatsz¹ mieszankê
paliwowo-powietrzn¹. Potrzebne do tego
iloci paliwa zapewnia regulator termiczny, natomiast dodatkowe iloci powietrza,
z powodu zamkniêcia przepustnicy, s¹
dostarczane przewodem obejciowym.
Przekrój przewodu powietrza dodatkowego omijaj¹cego przepustnicê jest
zmieniany, w zale¿noci od temperatury
silnika, zaworem powietrza dodatkowego.
Przy zimnym silniku przes³ona steruj¹ca
zaworu jest odsuniêta i ods³ania ca³y przekrój przep³ywu. W miarê nagrzewania siê
silnika przes³ona przymyka przelot powietrza, a gdy silnik nagrzeje siê do temperatury pracy, kiedy to dodatkowe powietrze
nie jest ju¿ potrzebne, zamyka przewód
ca³kowicie (rys. 3.15. oraz 3.16.).

Rys. 3.15. Budowa zaworu powietrza dodatkowego [5]
1  otwór przelotowy, 2  oka przes³ony, 3 
grza³ka elektryczna, 4  kana³ powietrza, 5  przes³ona Na rys. a kana³ powietrza czêciowo
przes³oniêty; na rys. b kana³ powietrza ca³kowicie zamkniêty, gdy¿ silnik osi¹gn¹³ normaln¹ temperaturê pracy
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3.4.2. Uk³ady obejciowe (bocznikowania powietrza)

Rys. 3.16. Suwakowy zawór dodatkowego powietrza z podgrzewanym elektrycznie elementem bimetalowym [5].
1  z³¹cze elektryczne, 2  grza³ka elektryczna, 3  bimetal, 4  przes³ona

Istniej¹ dwa wykonania zaworów powietrza dodatkowego. W jednym sterowanie zaworem odbywa siê termobimetalem
nagrzewanym uzwojeniem grzejnym. W
drugim elementem rozszerzalnym umieszczonym w obiegu cieczy ch³odz¹cej (rys.
3.17.). Oba rodzaje zaworów s¹ montowane w silniku w miejscu reprezentatywnym dla jego stanu termicznego.

Idea bocznikowania powietrza wzglêdem g³ównego przekroju przepustnicy wymaga stosowania zaworów reguluj¹cych
opory przep³ywu powietrza przez kana³
obejciowych. Rozwój uk³adów bocznikowania zwi¹zany jest z rozwojem zaworów obejciowych. Rozwój ten prowadzi³
od zaworów analogowych poprzez zawory impulsowe do zaworów sterowanych
silnikami elektrycznymi.
W pierwszych uk³adach sterowania do
regulacji prêdkoci biegu ja³owego stosowane by³y zawory analogowe (rys. 3.18.).
Najczêciej stosowanym zaworem by³ zawór BPA (ang.  By-Pass Air) reaguj¹cy na

Rys. 3.18. Przekrój i zasada dzia³ania analogowego zaworu obejciowego [23].

Rys. 3.17. Zawór powietrza dodatkowego
ogrzewany ciecz¹ ch³odz¹c¹ [5].
1  element rozszerzalny, 2  t³ok steruj¹cy,
3  sprê¿yna powrotna, 4  korpus.
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Rys. 3.19. Charakterystyka termicznego zaworu obejciowego BPA [23].

Rys. 3.20. Schemat dzia³ania elektromagnetycznego zaworu regulacji prêdkoci biegu ja³owego
oraz schemat przebiegu impulsowego po³¹czenia z sygna³em masy sterownika [34]:
1  zawór obejciowy, 2  przepustnica, 3  kana³ bocznikuj¹cy, 4  modu³ steruj¹cy, 5  sygna³y
pomiarowe

temperaturê cieczy ch³odz¹cej (termostat).
W warunkach nie rozgrzanego silnika
zwiêkszana by³a masa powietrza docieraj¹ca do kolektora dolotowego, kontynuowanie rozgrzewania silnika powodowa³o zamykanie zaworu. Na rys. 3.19. przedstawiono charakterystykê takiego zaworu. Podstawow¹ wad¹ zaworów analogowych jest brak mo¿liwoci sterowania
nimi z poziomu sterownika silnikowego.
Zawory elektromagnetyczne. W latach osiemdziesi¹tych do regulacji prêdkoci obrotowej biegu ja³owego najczêciej
wykorzystywano elektromagnetyczne zawory impulsowe, znane z rozwi¹zañ stosowanych w ostatniej generacji ganików. W odró¿nieniu od zaworów analogowych zawory
impulsowe mog¹ byæ sterowane elektrycznie. Schemat oraz przyk³adow¹ charakterystykê zaworu impulsowego ISC (ang.  Idle
Speed Control) pokazano na rys. 3.20 i 3.21.
Regulator biegu ja³owego uk³adu sterowania KE-Jetronic firmy Bosch sk³ada siê
z obrotowego elektromagnesu umo¿liwiaj¹cego obrót rdzenia w polu elektromagnetycznym o k¹t 60°. Po³¹czony z obrotowym
rdzeniem elektromagnesu suwak otwiera
przelot powietrza obejciowego (rys. 3.22.).

Mimo, ¿e zasada dzia³ania zaworów
elektromagnetycznych jest bardzo podobna poszczególne typy mog¹ ró¿niæ siê budow¹. Najczêciej zawór montowany jest
bezporednio na korpusie przepustnicy.
W innych wersjach funkcjê kana³u bocznikuj¹cego omijaj¹cego przepustnicê
spe³nia jeden lub dwa przewody giêtkie.
W zaworach nowego typu przy braku zasilania zamykanie i otwieranie zaworu odbywa siê za porednictwem sprê¿yny rozprê¿aj¹cej  rys. 3.23.
Znane s¹ rozwi¹zania zaworów, w których po³¹czono analogowy (mechaniczny)
sposób regulacji powietrza z regulacj¹ elektroniczn¹. Zawory takie znajduj¹ siê we
wspólnej obudowie i nazywane s¹ skrótem
ISC-BPA (Idle Speed Control -By-Pass Air).

Rys. 3.21. Charakterystyka impulsowego zaworu obejciowego ISC [23].
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Rys. 3.22. Budowa elektrycznie sterowanego regulatora prêdkoci obrotowej biegu ja³owego stosowanego w uk³adzie KE-Jetronic [5]:
1  z³¹cze elektryczne, 2  obudowa, 3  sprê¿yna ruchu powrotnego, 4  uzwojenie elektromagnesu, obrotowy rdzeñ elektromagnesu, 6  kana³ powietrza dodatkowego w boczniku przepustnicy (by-pass), 7  regulowany zderzak, 8  suwak obrotowy

Rys. 3.23. Zawory elektromagnetyczne regulacji prêdkoci obrotowej biegu ja³owego [34]:
A  zawór nowego typu, B  zawór starszego typu, C  wlot powietrza, D  wylot powietrza, 1 
cewka, 2  twornik, 3  sprê¿yny dociskowe, 4  trzpieñ zaworu, 5  przepona, 6  z³¹cze elektryczne
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Przyk³adem wielozaworowego uk³adu
regulacji biegu ja³owego jest zespó³ zaworów przedstawiony na rys. 3.24. Zespó³ ten
zosta³ u¿yty w samochodzie Ford Tracer
1.6L produkowanym w latach 1988  90.
Sk³ada siê on z nastêpuj¹cych zaworów:
 zespó³ zaworów ISC-BPA sterowanych elektronicznie i analogowo (temperatur¹ cieczy ch³odz¹cej),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego
równolegle z klimatyzacj¹ (A/C),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego
równolegle z uk³adem wspomagania
kierownicy (P/S),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego w
zale¿noci od obci¹¿enia elektronicznego (E/L).
Zawór ten sterowany jest z jednostki
steruj¹cej silnika. W jego algorytmie sterowania uwzglêdniono reakcjê na w³¹czenie:
· owietlenia,
· wentylatora,
· ogrzewania szyb.

symetrycznie rozmieszczonych uzwojeñ
s³u¿¹cych do sterowania. Dzia³anie takiego silnika opiera siê zatem na dzia³aniu
zwyk³ego silnika elektrycznego pr¹du sta³ego  z t¹ ró¿nic¹, ¿e silnik krokowy nie
posiada komutatora, a wybór odpowiedniej
polaryzacji uzwojeñ odbywa siê poprzez
specjalne sterowanie z zewnêtrznego uk³adu sterowania. Brak komutatora sprawia,
¿e nie wystêpuje tarcie szczotek o komutator, a w konsekwencji zu¿ywanie siê tych
elementów i zapylanie silnika od wewn¹trz
py³kiem wêglowym. Jest to bardzo istotne
jeli chodzi o niezawodnoæ pracy, gdy¿
praktycznie oprócz tarcia samej osi inne
tarcie nie wystêpuje. Ponadto gdy o silnika jest zablokowana (podczas jednej z koñcowych pozycji zaworu obejciowego) wysterowanie uzwojeñ steruj¹cych nie powoduje ¿adnych ujemnych skutków.
Za pomoc¹ zaworu powietrza obejciowego znajduj¹cego siê w korpusie
przepustnicy a poruszanego przez silnik
krokowy regulowane jest nape³nienie przy
zamkniêtej przepustnicy. Mo¿liwe staje siê
zatem sterowanie przebiegiem fazy rozruchu i rozgrzewania silnika, regulowanie prêdkoci obrotowej biegu ja³owego
a tak¿e t³umienie skutków gwa³townych
ruchów przepustnicy (rys. 3.25.).

Rys. 3.24. Wielozaworowy uk³ad regulacji biegu ja³owego [23]

Zawory obejciowe poruszane silnikami krokowymi. Stosowanie silników
krokowych w odniesieniu do motoryzacji
spowodowane jest ich szczególnymi w³aciwociami. Silnik krokowy zbudowany
jest z wirnika (bêd¹cego magnesem sta³ym)
i ze stojana, który sk³ada siê z dwóch,

Rys. 3.25. Przekrój kana³u dodatkowego powietrza z zaworem obejciowym [23]
1  silnik krokowy, 2  kana³ powietrza obejciowego (by-pass), 3  przepustnica, 4  zawór powietrza obejciowego
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Przyk³adem wielozaworowego uk³adu
regulacji biegu ja³owego jest zespó³ zaworów przedstawiony na rys. 3.24. Zespó³ ten
zosta³ u¿yty w samochodzie Ford Tracer
1.6L produkowanym w latach 1988  90.
Sk³ada siê on z nastêpuj¹cych zaworów:
 zespó³ zaworów ISC-BPA sterowanych elektronicznie i analogowo (temperatur¹ cieczy ch³odz¹cej),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego
równolegle z klimatyzacj¹ (A/C),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego
równolegle z uk³adem wspomagania
kierownicy (P/S),
 zaworu elektrycznego w³¹czanego w
zale¿noci od obci¹¿enia elektronicznego (E/L).
Zawór ten sterowany jest z jednostki
steruj¹cej silnika. W jego algorytmie sterowania uwzglêdniono reakcjê na w³¹czenie:
· owietlenia,
· wentylatora,
· ogrzewania szyb.

symetrycznie rozmieszczonych uzwojeñ
s³u¿¹cych do sterowania. Dzia³anie takiego silnika opiera siê zatem na dzia³aniu
zwyk³ego silnika elektrycznego pr¹du sta³ego  z t¹ ró¿nic¹, ¿e silnik krokowy nie
posiada komutatora, a wybór odpowiedniej
polaryzacji uzwojeñ odbywa siê poprzez
specjalne sterowanie z zewnêtrznego uk³adu sterowania. Brak komutatora sprawia,
¿e nie wystêpuje tarcie szczotek o komutator, a w konsekwencji zu¿ywanie siê tych
elementów i zapylanie silnika od wewn¹trz
py³kiem wêglowym. Jest to bardzo istotne
jeli chodzi o niezawodnoæ pracy, gdy¿
praktycznie oprócz tarcia samej osi inne
tarcie nie wystêpuje. Ponadto gdy o silnika jest zablokowana (podczas jednej z koñcowych pozycji zaworu obejciowego) wysterowanie uzwojeñ steruj¹cych nie powoduje ¿adnych ujemnych skutków.
Za pomoc¹ zaworu powietrza obejciowego znajduj¹cego siê w korpusie
przepustnicy a poruszanego przez silnik
krokowy regulowane jest nape³nienie przy
zamkniêtej przepustnicy. Mo¿liwe staje siê
zatem sterowanie przebiegiem fazy rozruchu i rozgrzewania silnika, regulowanie prêdkoci obrotowej biegu ja³owego
a tak¿e t³umienie skutków gwa³townych
ruchów przepustnicy (rys. 3.25.).

Rys. 3.24. Wielozaworowy uk³ad regulacji biegu ja³owego [23]

Zawory obejciowe poruszane silnikami krokowymi. Stosowanie silników
krokowych w odniesieniu do motoryzacji
spowodowane jest ich szczególnymi w³aciwociami. Silnik krokowy zbudowany
jest z wirnika (bêd¹cego magnesem sta³ym)
i ze stojana, który sk³ada siê z dwóch,

Rys. 3.25. Przekrój kana³u dodatkowego powietrza z zaworem obejciowym [23]
1  silnik krokowy, 2  kana³ powietrza obejciowego (by-pass), 3  przepustnica, 4  zawór powietrza obejciowego
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Rys. 3.26. Budowa uk³adu sterowania nape³nieniem na biegu ja³owym [23]:
1  grzybek zaworu, 2  przednia podpora ³o¿yska, 3  ³o¿ysko tylne, 4  uszczelniacz piercieniowy, 5  trzpieñ gwintowany, 6  gniazdo wtykowe z³¹cza

Silnik krokowy wspó³pracuje w niektórych przypadkach z przek³adni¹ limakow¹, która razem z nim tworzy przetwornik
napiêcie steruj¹ce  przesuniêcie (rys.
3.26.). Przek³adnia limakowa powoduje, ¿e
si³a nacisku wywierana w kierunku równoleg³ym do osi silnika (kosztem szybkoci
przyrostu przesuniêcia w czasie) jest wielokrotnie wiêksza od si³y momentu dzia³aj¹cego w kierunku obrotowym, co pozwala

na stosowanie ma³ych silników krokowych
o ma³ej mocy.
Pod wp³ywem impulsów przychodz¹cych z elektronicznego sterownika wirnik
silnika krokowego obraca siê ma³ymi skokami (krokami). Na rys. 3.27. przedstawiono sposób mocowania, schemat elektryczny silnika krokowego i jego z³¹cza.
Ruch obrotowy wirnika przetworzony jest
przez przek³adniê rubow¹ w posuwistozwrotny ruch zaworu dodatkowego powietrza. Jednemu krokowi silnika odpowiada poosiowe przemieszczenie zaworu
o oko³o 0,04 mm. Przy zamkniêtym zaworze obejciowym minimalny wydatek
powietrza pochodzi z przedmuchów pod
przepustnic¹. Wydatek maksymalny wystêpuje przy ca³kowicie cofniêtym zaworze dodatkowego powietrza (o oko³o 8 mm
 co odpowiada oko³o 200-tu krokom silnika krokowego). Zakres regulacji biegu
ja³owego w warunkach silnika rozgrzanego (ustalony stan cieplny) wynosi oko³o
1÷100 kroków. Zakres regulacji w warunkach silnika nie rozgrzanego (dochodz¹cego do stanu równowagi cieplnej) wynosi z regu³y 101÷200 kroków.

Rys. 3.27.Sposób mocowania oraz schemat elektryczny silnika krokowego i jego z³¹cza konektorowego [34]:
+Vb  napiêcie zasilaj¹ce instalacjê, A  silnik krokowy, B  z³¹cze konektorowe, C  tranzystorowy stopieñ mocy steruj¹cy silnikiem krokowym, 1, 2, 3, 4,  numery konektora w z³¹czu
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3.4.3. Nastawniki przepustnicy
Sterowanie nape³nianiem w warunkach zamkniêcia przepustnicy przez kierowcê przejmuje nastawnik przepustnicy.
Najczêciej nastawnik przepustnicy jest
silnikiem pr¹du sta³ego zintegrowanym w

Rys. 3.28. Zespó³ wtryskowy jednopunktowego uk³adu wtryskowego Bosch
Mono-Jetronic z uk³adem sterowania prêdkoci¹ biegu ja³owego  nastawnikiem przepustnicy [23]:
1  regulator cinienia paliwa, 2  potencjometr
czujnika po³o¿enia przepustnicy, 3  regulator biegu ja³owego, 4  przepustnica, 5  czujnik temperatury powietrza zasysanego, 6  wtryskiwacz

module sterowania przepustnicy, uruchamianym przez sterownik.
Nastawnik przepustnicy z regu³y stosowany jest w systemach wtrysku jednopunktowego (rys. 3.28.). Silnik regulacji
po³o¿enia przepustnicy jest si³ownikiem
elektrycznym (silnikiem nastawczym lub
zaworem elektromagnetycznym) i montowany jest do zespo³u wtryskiwacza jednopunktowego. Spe³nia funkcjê regulowanego ogranicznika ruchu przepustnicy.
Modu³ wtrysku jednopunktowego
wraz z zespo³em regulacji po³o¿enia przepustnicy firmy Ford pokazano na rys. 3.29.
i 3.30. Zespó³ regulacji po³o¿enia przepustnicy sk³ada siê z: silnika pr¹du sta³ego (1) z reduktorem (2), gwintowanego
trzpienia obrotowego (3) i popychacza (4).
Obroty silnika elektrycznego s¹ zamieniane na ruch posuwisty popychacza za porednictwem gwintowanego trzpienia obrotowego. Popychacz ma krzywkê (5),
która dotykaj¹c z ka¿dej strony wy³¹czników krañcowych (6), ogranicza posuw popychacza. Gwintowany trzpieñ obrotowy
przesuwaj¹c siê naciska na sprê¿ynê stykow¹ (7) czujnika zamkniêcia przepustnicy.

Rys. 3.29. Modu³ wtrysku jednopunktowego wraz z zespo³em regulacji po³o¿enia przepustnicy
firmy Ford [23]:
1  sterownik, 2  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 3  silnik regulacji po³o¿enia przepustnicy,
4  modu³ wtrysku jednopunktowego

37

Rys. 3.30. Zespó³ regulacji po³o¿enia przepustnicy [23]
1  silnik pr¹du sta³ego, 2  reduktor, 3  gwintowany trzpieñ obrotowy, 4  popychacz, 5  krzywka
prze³¹czaj¹ca, 6  wy³¹czniki krañcowe, 7  czujnik zamkniêcia przepustnicy, 8  diody

Gdy tylko popychacz i dzwignia przepustnicy zetkn¹ siê, czujnik zamkniêcia przepustnicy otwiera siê i przerywa obwód do
modu³u steruj¹cego. Tym samym w³¹cza
siê zawór sterowania biegu ja³owego.
Wy³¹czniki krañcowe na koñcach trzpienia obrotowego przerywaj¹ obwód silnika elektrycznego, który w³¹cza siê ponownie po odwróceniu biegunów w module
steruj¹cym (oraz kierunku obrotów trzpienia) spowodowanym przez diodê (8).
Maksymalny zakres cofniêcia i wysuniêcia popychacza ograniczaj¹ mikrowy³¹czniki. Z chwil¹ zetkniêcia popychacza z
dwigienk¹ przepustnicy, nastêpuje osiowe wysterowanie czujnika zamkniêcia
przepustnicy. Powoduje to przerwanie po³¹czenia elektrycznego ze sterownikiem
sygnalizuj¹c zmianê sterowania  np. rozpoczêcie regulacji biegu ja³owego lub hamowania silnikiem.
Sterowanie nape³nianiem poprzez nastawnik przepustnicy stosuje firma Bosch.
W uk³adzie Bosch Mono-Motronic MA
1.7. silnik pr¹du sta³ego porusza wa³ek na-
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Rys. 3.31. Budowa nastawnika przepustnicy
(regulatora biegu ja³owego) [5]
1  obudowa z silnikiem elektrycznym, 2  limak, 3  ko³o limakowe, 4  wa³ek napêdowy, 5  zestyk wy³¹cznika po³o¿enia biegu ja³owego, 6  gumowy mieszek ochronny
A  po³o¿enie spoczynkowe, B  po³o¿enie
aktywne

pêdowy nastawnika poprzez przek³adniê
limakow¹  rys. 3.31. W zale¿noci od
kierunku obrotu silnika wa³ek napêdowy
wysuwa siê na zewn¹trz lub cofa, powoduj¹c otwieranie lub te¿ przymykanie
przepustnicy. Zadaniem nastawnika jest
korygowanie ustawienia przepustnicy na
biegu ja³owym tak, aby silnik pracowa³
stabilnie niezale¿nie od temperatury cieczy ch³odz¹cej i stopnia zu¿ycia silnika.
Wewn¹trz wa³ka napêdowego znajduje siê
wy³¹cznik elektryczny, którego styki zostaj¹ zwarte, gdy wa³ek napêdowy styka
siê z dwigni¹ przepustnicy, sygnalizuj¹c
w ten sposób po³o¿enie biegu ja³owego.
Pomiêdzy obudow¹ silnika regulatora a
wa³kiem napêdowym znajduje siê gumowa os³ona zabezpieczaj¹ca przed przedostawaniem siê zanieczyszczeñ i wilgoci do
wnêtrza regulatora. Nastawnik po³o¿enia
przepustnicy mo¿e powodowaæ maksymalne uchylenie przepustnicy do 18...20o.
Nastêpnym przyk³adem jest nastawnik
przepustnicy zintegrowany w module sterowania przepustnicy uk³adu Motronic 3.8.
(rys. 3.32.). Nastawnik przepustnicy mo¿e
zamkn¹æ przepustnicê ca³kowicie lub otworzyæ j¹ do 22° liczonego od po³o¿enia spoczynkowego). K¹t obrotu przepustnicy
ustawiany jest za pomoc¹ impulsowego sygna³u o sta³ej czêstotliwoci i zmiennym
wype³nieniu impulsów. D³ugoæ impulsu
jest bardzo du¿a dla zamkniêcia przepustnicy i bardzo ma³a dla jej pe³nego otwarcia. Gdy pojazd nie jest wyposa¿ony w tempomat d³ugoæ impulsów nie osi¹ga z regu³y ma³ych wartoci.
W przypadku uszkodzenia elektrycznego mechanizmu uruchamiaj¹cego lub

Rys. 3.32. Nastawnik przepustnicy systemu
Motronic 3.8 firmy Bosch [34]:
1  sterownik, 2  potencjometr, 3  potencjometr steruj¹cy przepustnicy, 4  czujnik zamkniêcia przepustnicy, 5  silnik elektryczny,
6  modu³ przepustnicy

Rys. 3.33. Uk³ad sterowania nape³nianiem za
pomoc¹ nastawnika przepustnicy [23]
1  modu³ przepustnicy, 2  silnik regulacji
po³o¿enia przepustnicy, 3  cewka, 4  twornik, 5  przek³adnia zêbata, 6  sprê¿yna awaryjnego trybu pracy

uszkodzenia silnika elektrycznego, sprê¿yna odpowiedzialna za awaryjny tryb pracy
przesuwa przepustnicê w okrelone po³o¿enie awaryjnego trybu pracy (rys. 3.33.).
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4. UK£ADY ZAP£ONOWE
We wszystkich wspó³czesnych silnikach spalinowych o zap³onie iskrowym stosuje siê wy³¹cznie elektroniczne urz¹dzenia zap³onowe, których ród³em energii jest
akumulator. Pr¹d elektryczny z akumulatora przep³ywa przez uzwojenie pierwotne
cewki zap³onowej do masy, z któr¹ po³¹czony jest drugi zacisk akumulatora. Cewka zap³onowa przypomina budow¹ transformator  posiada ma³¹ liczbê zwojów
uzwojenia pierwotnego i du¿¹ liczbê zwojów uzwojenia wtórnego. Przep³yw pr¹du
powoduje powstanie w obu uzwojeniach
pola magnetycznego. Zamkniêcie przep³ywu wywo³uje indukowanie w uzwojeniu
wtórnym si³y elektromotorycznej powoduj¹cej przeskok iskry na elektrodach wiecy zap³onowej. Pr¹d p³ynie do przez uzwojenie wtórne, przewód wysokiego napiêcia
i wiecê zap³onow¹. O chwili rozpoczêcia
przep³ywu przez uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej jak i o zaprzestaniu przep³ywu decyduje uk³ad sterowania zap³onem.
Czas trwania przep³ywu pr¹du w cewce
nazywany jest czasem zwarcia, chwila

przerwania przep³ywu pr¹du oznacza rozpoczêcie zap³onu. Klasyczny uk³ad zap³onowy z mechanicznym rozdzielaczem i pojedyncz¹ cewk¹ zap³onow¹ przedstawiono
na rys. 4.1.
Kolejne uk³ady zap³onowe rozwija³y
siê w stronê coraz szerszego zastêpowania
elementów mechanicznych komponentami
elektronicznymi i wprowadzania sterowników. Obecnoæ mikroprocesora stwarza
znacznie wiêksze mo¿liwoci precyzyjnego sterowania k¹tem wyprzedzenia zap³onu i k¹tem zwarcia (czasem przep³ywu pr¹du przez uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej) w stosunku do regulatorów mechanicznych. Rozwój zap³onu klasycznego dotyczy równie¿ miniaturyzacji cewek
zap³onowych oraz integracji w jedn¹ ca³oæ elementów uk³adu zap³onowego.

4.1. Aparat zap³onowy
Aparat zap³onowy sk³ada siê z nastêpuj¹cych elementów (rys. 4.2.):

Rys. 4.1. Klasyczny uk³ad zap³onowy [14]:
1  akumulator, 2  w³¹cznik zap³onu, 3  cewka zap³onowa, 4  rozdzielacz zap³onu, 5  kondensator,
6  przerywacz, 7  wiece zap³onowe
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· rozdzielacz wysokiego napiêcia (palec,
·
·
·
·

kopu³ka)
przerywacz pr¹du pierwotnego
regulatora odrodkowego wyprzedzenia zap³onu
podcinieniowego regulatora wyprzedzenia zap³onu
kondensatora

Górny cz³on aparatu zap³onowego stanowi rozdzielacz wysokiego napiêcia.
G³ównymi elementami rozdzielacza s¹:
kopu³ka z wprasowanymi od wewn¹trz
bocznymi elektrodami, a od zewn¹trz z
gniazdami na koñcówki przewodów wysokiego napiêcia. Palec umocowany jest

Rys.4.2. Budowa aparatu zap³onowego [23]:
1  kopu³ka, 2  palec rozdzielacza z elektrod¹, 3  pokrywka, 4  wa³ek rozdzielacza,
5  krzywka przerywacza, 6  króciec regulatora
podcinieniowego, 7  regulator podcinieniowy k¹ta wyprzedzenia zap³onu, 8  kondensator

na wa³ku i styka siê ze szczotk¹ wêglow¹.
Gniazdo centralne kopu³ki s³u¿y do osadzenia koñcówki przewodu ³¹cz¹cego
palec rozdzielacza z wyjciem uzwojenia
wysokiego napiêcia cewki zap³onowej.
Poni¿ej rozdzielacza znajduje siê w aparacie zap³onowym p³ytka z umocowanym na
niej przerywaczem. Styki przerywacza s¹
zwierane i rozwierane za pomoc¹ krzywki
znajduj¹cej siê na wa³ku rozdzielacza, który
obraca siê z prêdkoci¹ obrotow¹ równ¹
po³owie prêdkoci obrotowej silnika.
Podczas pe³nego obrotu krzywki pr¹d
przep³ywaj¹cy w obwodzie pierwotnym
obwodu zap³onu jest przerywany tyle razy,
ile jest cylindrów silnika, indukuj¹c wysokie napiêcie w uzwojeniu wtórnym cewki zap³onowej.
Wywo³ane przerwy w obwodzie pierwotnym zap³onu akumulatorowego powodowa³yby silne iskrzenie pomiêdzy stykami przerywacza, gdyby nie oddzia³ywanie kondensatora.
Kondensator, ³adowany po rozwarciu
styków, podczas roz³adowywania oddaje
sw¹ energiê do obwodu wtórnego. Przerywacz pracuje cyklicznie zwieraj¹c i rozwieraj¹c styki. K¹t zwarcia to k¹t obrotu
wa³ka rozdzielacza od chwili, gdy styki
s¹ zwarte przez sprê¿ynê m³oteczka, do
chwili rozwarcia styków przez kolejny
garb krzywki. K¹t odpowiadaj¹cy stanowi rozwarcia styków przerywacza nosi
nazwê k¹ta rozwarcia. K¹t zwarcia zmienia siê wraz ze zmian¹ odleg³oci miêdzy
stykami przerywacza, a tym samym zmienia siê równie¿ k¹t rozwarcia.

4.2. Regulatory k¹ta wyprzedzenia
zap³onu
Zadaniem regulatorów k¹ta wyprzedzenia jest wytworzenie zap³onu w najbardziej korzystnym dla silnika momencie
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w zale¿noci od mocy silnika, w celu uzyskania oszczêdnoci paliwa i minimalnej
toksycznoci spalin.
Poni¿ej p³ytki z przerywaczem znajduj¹
siê w aparacie zap³onowym regulatory do
samoczynnej regulacji k¹ta wyprzedzenia
zap³onu: odrodkowy dzia³aj¹cy w zale¿noci od prêdkoci obrotowej silnika i podcinieniowy reguluj¹cy zap³on na zasadzie
zmieniaj¹cego siê podcinienia w kolektorze
dolotowym przy zmianie obci¹¿enia silnika.

Rys. 4.3. Odrodkowy regulator k¹ta wyprzedzenia zap³onu i jego charakterystyka [14].
1  p³ytka, 2  krzywka, 3  sprê¿yna, 4  ciê¿arek regulatora, 5  wa³ek rozdzielacza zap³onu,
6  prowadnica

Zasadê dzia³ania regulatora odrodkowego (rys. 4.3.) przedstawia siê nastêpuj¹co: na wa³ku aparatu zap³onowego za
porednictwem sworzni zamocowane s¹
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ciê¿arki. Krzywka i p³ytka podstawy przykrêcone s¹ do górnej czêci walka aparatu zap³onowego, tak ¿e ich po³o¿enie
mo¿e byæ zmieniane w kierunku obrotu
wa³ka. Krzywka obraca siê wzglêdem
wa³ka aparatu zap³onowego dziêki wykorzystaniu zwiêkszenia si³y odrodkowej
dzia³aj¹cej na ciê¿arki obracaj¹ce siê wraz
z wa³kiem. przyspieszaj¹c w ten sposób
rozwieranie siê styków przerywacza.
Na rys. 4.4. przedstawiono schemat
podcinieniowego regulatora k¹ta wyprzedzenia zap³onu. Jest on przedzielony
membran¹ na komorê podcinieniow¹ po³¹czon¹ z kolektorem dolotowym i komorê powietrzn¹ (cinienie atmosferyczne).
Przy zwiêkszaniu obci¹¿enia silnika,
zwiêksza siê podcinienie w kolektorze dolotowym. powoduje to przesuniêcie membrany które jest przenoszone za pomoc¹
ciêgna na p³ytkê przerywacza. Obrót nastêpuje w kierunku odwrotnym do kierunku obrotu wa³ka rozdzielacza, zmieniaj¹c
k¹t wyprzedzenia zap³onu (przyspieszenie
zap³onu). Poniewa¿ sprê¿yna wywiera pewien nacisk na membranê ju¿ w czasie jej
spoczynku, st¹d regulacja wyprzedzenia zaczyna siê dopiero wtedy, gdy podcinienie
osi¹gnie okrelon¹ wartoæ. Regulator podcinieniowy pracuje niezale¿nie od regulatora odrodkowego. Wp³yw oddzia³ywania obu regulatorów na k¹t wyprzedzenia
zap³onu przedstawia rys. 4.5.

4.3. Cewki zap³onowe
Jednym z warunków prawid³owego zap³onu w silniku ZI jest zapewnienie dostatecznej energii iskry w mo¿liwie najszerszym zakresie wspó³czynnika nadmiaru powietrza, cinienia sprê¿ania i prêdkoci zawirowania ³adunku. Podstawowe znaczenie
maj¹ tutaj parametry cewki zap³onowej (tab.

Rys. 4.4. Podcinieniowy regulator k¹ta wyprzedzenia zap³onu i jego charakterystyka [14]:
1  rozdzielacz zap³onu, 2  p³ytka przerywacza, 3  membrana, 4  komora podcinieniowa
opónienia zap³onu, 5  komora podcinieniowa wyprzedzenia zap³onu, 6  komora podcinieniowa, 7  przes³ona przepustnicy, 8  kolektor dolotowy

4.1), a przede wszystkim maksymalne napiêcie generowane po stronie wtórnej.
Cewka konwencjonalna. Zadaniem
cewki zap³onowej jest przetwarzanie dostarczanego przez akumulator lub alternator niskiego napiêcia na napiêcie wysokie w celu
wymuszenia przeskoku iskry miêdzy elektrodami wiecy zap³onowej. Cewka pracuje
wiêc jako transformator napiêcia. Gromadzona w niej energia E zale¿y w du¿ej mierze od parametrów uzwojenia pierwotnego, co wi¹¿e siê z wartociami indukcyjnoci uzwojenia pierwotnego L1 i natê¿enia pr¹du w uzwojeniu pierwotnym i1:
Rys. 4.5. Przyk³ad oddzia³ywania regulatorów
odrodkowego i podcinieniowego
na k¹t wyprzedzenia zap³onu [9].
1  czêciowe obci¹¿enie drogowe, 2  obci¹¿enie ca³kowite

(4.1)
W wykonaniu standardowym (rys. 4.6.)
cewka zap³onowa sk³ada siê z dwóch uzwojeñ. Uzwojenie pierwotne od 250 do 400
zwojów wykonanych z drutu miedzianego
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Tabela 4.1. Parametry cewek zap³onowych
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w izolacji z emalii o rezystancji ok. 3W.
Uzwojenie wtórne ma za od 19000 do 26000
zwojów wykonanych z drutu miedzianego w
emalii o rezystancji od 6,75 do 25 kW, dodatkowo odizolowanych miêdzy warstwami
przek³adkami izoluj¹cymi zapobiegaj¹cym
przed przebiciami miêdzywarstwowymi.
Uzwojenia osadzone s¹ na wspólnym
rdzeniu, wykonanym z blachy transforma-

Rys. 4.6. Schemat elektryczny i przekrój konwencjonalnej cewki zap³onowej [14]
1  zacisk wysokiego napiêcia, 2  przek³adki
izoluj¹ce, 3  pokrywa bakelitowa, 4  styk
wewnêtrzny uzwojenia wtórnego, 5  obudowa, 6  uchwyty mocuj¹ce, 7  p³aszcz z blach
magnetycznych, 8  uzwojenie pierwotne, 9 
uzwojenie wtórne, 10  masa zalewowa, 11 
podstawa izolacyjna, 12  rdzeñ magnetyczny
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torowej, przy czym zawsze uzwojenie
pierwotne jest nawiniête na zewn¹trz
uzwojenia wtórnego. Jeden koniec uzwojenia wysokiego napiêcia wprowadza siê
do gniazda wysokiego napiêcia w pokrywie cewki, drugi koniec ³¹czy siê z pocz¹tkiem uzwojenia pierwotnego. W ten
sposób obydwa uzwojenia s¹ po³¹czone
autotransformatorowo, co upraszcza konstrukcjê cewki i zmniejsza liczbê wyprowadzanych zacisków. Obydwa koñce
uzwojenia pierwotnego wyprowadza siê
do zacisków umieszczonych w pokrywie.
Cewka pojedyncza. Budowê cewki
pojedynczej przedstawiono na rys. 4.7. Stosowana jest w uk³adach zap³onowych, w
których ka¿demu cylindrowi przyporz¹dkowana jest indywidualna cewka zap³onowa wraz z koñcówk¹ mocy sterowan¹ przez
sterownik. Wszystkie cewki zespolone s¹
zwykle w jednej wspólnej kasecie umieszczonej bezporednio nad wiecami zap³onowymi w g³owicy silnika. Z uwagi na
brak przewodów wysokiego napiêcia cewki te mog¹ posiadaæ szczególnie ma³e
wymiary przy jednoczesnym generowaniu
w uzwojeniu wtórnym maksymalnego
napiêcia, które mo¿e dochodziæ do 45 kV.
Du¿a energia iskry osi¹gana jest praktycznie w ca³ym zakresie prêdkoci obrotowych

Rys. 4.7. Schemat elektryczny i przekrój cewki pojedynczej firmy Bosch [35].

Rys. 4.8. Schemat elektryczny i przekrój cewki dwubiegunowej firmy Bosch [35]

silnika. Ze wzglêdu na niebezpieczeñstwo
przeskoku iskry podczas zamykania obwodu pierwotnego (generowane wówczas napiêcie osi¹ga wartoæ: 1  3 kV) okaza³o
siê koniecznym zastosowanie diody w obwodzie wtórnym cewki zap³onowej. Umo¿liwia ona przep³yw pr¹du tylko przy napiêciu powstaj¹cym w chwili przerywania obwodu pierwotnego.
Cewki dwubiegunowe (rys. 4.8) stosowane s¹ w bezrozdzielaczowych uk³adach zap³onowych i wystêpuj¹ tylko w
silnikach o parzystej liczbie cylindrów.
Ka¿da z cewek wraz z koñcówk¹ mocy
przyporz¹dkowana jest tej parze cylindrów, której t³oki poruszaj¹ siê w tym samym kierunku. Dla silnika czterocylindrowego oznacza to, ¿e przeskok iskry na
wiecach wystêpuje na przemian, odpowiednio w parach cylindrów 1/4 oraz 3/2.
Ocenia siê, ¿e energia iskry w cylindrze, w którym trwa sprê¿anie wynosi 70%
energii generowanej przez cewkê, natomiast w cylindrze, w którym t³ok znajduje
siê w suwie wylotu energia wy³adowania
stanowi 30% ca³kowitej energii wytworzonej przez cewkê zap³onow¹. Rozdzia³ energii zwi¹zany jest bezporednio z cinieniami panuj¹cymi w tych cylindrach.

4.4. wiece zap³onowe
Zasadniczym celem wiecy zap³onowej jest inicjacja zap³onu mieszanki paliwo-powietrznej. Odbywa siê to na zasadzie tzw. przeskoku iskry miêdzy elektrodami wiecy pod wp³ywem napiêcia generowanego w uzwojeniu wtórnym cewki zap³onowej.
Wa¿nym parametrem decyduj¹cym o
poprawnoci zap³onu jest dobór wartoci
cieplnej wiecy  rys. 4.9.
wieca zap³onowa 1 o du¿ej wartoci
cieplnej (tzw. wieca gor¹ca) charakteryzuje siê du¿¹ powierzchni¹ izolatora, przez
co przejmuje znaczn¹ iloæ ciep³a w niewielkim stopniu odprowadzaj¹c go do silnika.
wieca zap³onowa 2 o redniej wartoci
cieplnej charakteryzuje siê mniejsz¹ powierzchni¹ izolatora w porównaniu ze wiec¹ gor¹c¹ i lepiej odprowadza ciep³o do silnika. wieca zap³onowa 3 o ma³ej wartoci
cieplnej (wieca zimna) posiada ma³¹ powierzchniê izolatora, dziêki czemu przejmuje nieznaczn¹ iloæ ciep³a bardzo dobrze
odprowadzaj¹c go do elementów silnika.
Najistotniejszymi czynnikami wp³ywaj¹cymi na napiêcie zap³onu s¹: stopieñ
sprê¿ania, sk³ad mieszanki paliwowo-
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 ograniczenie elementów regulacyjnych.
 zwiêkszenie niezawodnoci dzia³ania
Przebieg spalania mieszanki paliwowo-powietrznej zale¿y od parametrów wy³adowania iskrowego, okrelonych miedzy
innymi przez sposób jego wytworzenia.
Mo¿na wiêc dokonaæ podzia³u uk³adów
zap³onowych ze wzglêdu na sposób gromadzenia energii:
· uk³ady zap³onowe z gromadzeniem
energii w indukcyjnoci (cewce zap³onowej).
· uk³ady zap³onowe z gromadzeniem
energii w pojemnoci (kondensatorze).
Rys. 4.9. Klasyfikacja wiec ze wzglêdu na
wartoæ ciepln¹ [23]

powietrznej, prêdkoæ obrotowa i obci¹¿enie silnika, odstêp i temperatura elektrod wiecy zap³onowej, kszta³t i materia³
elektrod oraz polaryzacja napiêcia.

4.5. Elektroniczne uk³ady zap³onowe
Nowoczesne uk³ady zap³onowe steruj¹ce momentem zap³onu w funkcji prêdkoci obrotowej i podcinienia w kolektorze dolotowym przy regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu uwzglêdniaj¹ równie¿
sk³ad spalin. temperaturê silnika, parametry powietrza atmosferycznego czy spalanie stukowe. Elektroniczne uk³ady zap³onowe wnosz¹ szereg korzystnych zmian:
 zwiêkszenie stabilnoci napiêcia zap³onu i energii iskry w funkcji prêdkoci obrotowej.
 zwiêkszenie wartoci napiêcia zap³onu.
 poprawy parametrów pracy przerywacza lub zast¹pienie go czujnikiem.
 zmniejszenie zu¿ycia paliwa i ograniczenie toksycznoci spalin.
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Uk³ady nale¿¹ce do pierwszej grupy
nazywane s¹ uk³adami zap³onowymi tranzystorowymi, natomiast uk³ady z gromadzeniem energii w pojemnoci  uk³adami zap³onowymi tyrystorowymi.
Ze wzglêdu na sposób okrelania prêdkoci obrotowej i k¹ta po³o¿enia wa³u korbowego uk³ady zap³onowe dzielimy na:
stykowe i bezstykowe. W pierwszej grupie do synchronizowania pracy elektronicznego uk³adu zap³onowego z silnikiem u¿ywa siê tradycyjnego przerywacza mechanicznego, druga grupa charakteryzuje siê
wykorzystaniem w tym celu bezstykowego czujnika impulsów najczêciej magnetoelektrycznego lub hallotronowego.

4.5.1. Elektroniczne uk³ady zap³onowe z gromadzeniem energii w
indukcyjnoci
Tego rodzaju elektroniczne uk³ady zap³onowe nazywane s¹ równie¿ tranzystorowymi (rys. 4.10.), poniewa¿ elementem
steruj¹cym przep³ywem pr¹du w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej jest
tranzystor. Rola przerywacza w wykonaniu klasycznym sprowadza siê tylko do
synchronizacji uk³adu z prac¹ silnika

6

Rys. 4.10. Obwód zap³onu tranzystorowego [14]
1  akumulator, 2  stacyjka, 3  rezystor, 4  styki rozrusznika, 5  cewka zap³onowa, 6  rozdzielacz, 7  krzywka, 8  palec rozdzielacza, 9  wiece zap³onowe, 10  modu³ elektroniczny

spalinowego. Zasadê dzia³ania tranzystorowego uk³adu zap³onowego mo¿na
przedstawiæ nastêpuj¹co: gdy przez bazê
tranzystora nie p³ynie pr¹d  nie p³ynie
równie¿ pr¹d przez cewkê zap³onow¹, a
napiêcie na tranzystorze jest równe napiêciu akumulatora. Przy wysterowaniu bazy
tranzystora pr¹dem, przez dzielnik napiêcia R1 R2 spada gwa³townie napiêcie na
uzwojeniu pierwotnym cewki i zaczyna
narastaæ p³yn¹cy przez cewkê pr¹d kolektora. W momencie rozwarcia styków przerywacza zanika pr¹d bazy. a wraz z nim
pr¹d cewki. Jednoczenie pojawia siê napiêcie samoindukcji (B  C). Po roz³adowaniu energii zmagazynowanej w polu
magnetycznym cewki uk³ad powraca do
stanu pocz¹tkowego.
Przedstawiony uk³ad charakteryzuje
siê wy¿szym ni¿ w uk³adzie klasycznym
napiêciem wtórnym w zakresie ma³ych i
du¿ych prêdkoci obrotowych silnika. Jest
to spowodowane du¿o szybszym zanikiem

pr¹du bazy i mniejszej wartoci pr¹du ni¿
w obwodzie klasycznym. Tranzystory
mocy stosowane w uk³adach zap³onowych
s¹ przystosowane do pracy przy du¿ym
obci¹¿eniu, dochodz¹cym do 10A.
Zwiêkszenie energii iskry w zakresie
niskich i rednich prêdkoci obrotowych
mo¿na uzyskaæ przez zwiêkszenie pr¹du
p³yn¹cego w uzwojeniu pierwotnym cewki zap³onowej. Wzrost napiêcia w zakresie du¿ych prêdkoci obrotowych mo¿na
uzyskaæ przez zmniejszenie sta³ej czasowej obwodu pierwotnego, a wiec przez
zmniejszenie indukcyjnosci L1. zmniejszaj¹c liczbê zwojów uzwojenia pierwotnego cewki zap³onowej
W klasycznym uk³adzie zap³onowym
napiêcie mierzone na zaciskach przerywacza
mo¿e osi¹gaæ wartoæ kilkuset woltów,
natomiast w zap³onie tranzystorowym jest
kilkakrotnie mniejsze. Wskutek tego nawet przy ma³ych prêdkociach przy rozwieraniu styków nie pojawia siê iskrzenie
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(rys. 4.11) zmniejszaj¹ce prêdkoæ zaniku pr¹du w cewce. Dlatego w tranzystorowym uk³adzie zap³onowym nie wystêpuje spadek wysokiego napiêcia w zakresie ma³ych prêdkoci obrotowych. Nierównomierna praca w zakresie najwy¿szych prêdkoci obrotowych jest spowodowana  podobnie jak w zap³onie klasycznym  odbijaniem styków przerywacza. Zjawisko to powoduje zwiêkszenie
strat w tranzystorze, a wiêc zmniejszenie
energii wy³adowania iskrowego.

Rys. 4.11. Zale¿noæ napiêcia wtórnego od
czêstotliwoci iskrzenia [14]
a  zap³on klasyczny, b  zap³on tranzystorowy

4.5.2. Elektroniczne uk³ady zap³onowe z gromadzeniem energii w
pojemnoci
Czêsto spotykane s¹ w praktyce uk³ady z gromadzeniem energii w pojemnoci
zwane kondensatorowymi uk³adami zap³onowymi. Elementem prze³¹czaj¹cym w
tego rodzaju uk³adach jest tyrystor, od którego równie¿ nazywa siê je uk³adami tyrystorowymi. Najwa¿niejsze zalety tych
uk³adów to: zwiêkszenie energii wy³adowania iskrowego, sta³oæ wysokiego na-
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piêcia w ca³ym zakresie obrotów silnika,
odpornoæ na bocznikowanie wiecy oraz
korzystna charakterystyka poboru mocy.
Jednak¿e czas trwania wy³adowania iskrowego jest w zap³onie kondensatorowym
o rz¹d wielkoci krótszy ni¿ w przypadku
uk³adów z indukcyjnoci¹. Wiêksza czêæ
energii wy³adowania iskrowego jest skupiona w fazie pojemnociowej a faza indukcyjna jest bardzo krótka.
Ogólnie zasada dzia³ania kondensatorowego uk³adu zap³onowego przedstawia
siê nastêpuj¹co: znajduj¹cy siê w uk³adzie
kondensator (rys.4.12) jest ³adowany napiêciem z akumulatora przez przetwornicê
do wartoci ok. kilkuset woltów. Nagromadzona w ten sposób energia mo¿e byæ roz³adowana, albo w chwili rozwarcia styków
przerywacza (lub pojawienia siê impulsu z
bezstykowego uk³adu wyzwalaj¹cego 5),
który powoduje w³¹czenie znajduj¹cego siê
w uk³adzie tyrystora. Roz³adowanie kondensatora w obwodzie w którym znajduje
siê uzwojenie pierwotne cewki zap³onowej,
powoduje indukowanie siê impulsu wysokiego napiêcia w uzwojeniu wtórnym cewki zap³onowej i przeskok iskry na elektrodach wiecy zap³onowej. Z punktu widzenia sposobu ³adowania kondensatora obwodu g³ównego wyró¿nia siê przetwornice wieloimpulsowe  ³aduj¹ce kondensator w ci¹gu pewnej liczby cykli pracy przetwornicy i jednoimpulsowe  dostarczaj¹ce ca³y ³adunek w jednym cyklu.
Poniewa¿ uk³ad kondensatorowy jest
szczególnie wra¿liwy na spadki napiêcia
zasilania, które wp³ywaj¹ na energiê wy³adowania iskry na elektrodach wiec stosuje siê stabilizacjê energii gromadzonej
w kondensatorze. Zadaniem stabilizatora
napiêcia jest zapewnienie dop³ywu do
kondensatora obwodu g³ównego sta³ej iloci energii, w ca³ym zakresie zmian napiêcia akumulatora. Ponadto w sk³ad kon-

Rys. 4.12. Obwód zap³onu tyrystorowego [14]
1  akumulator, 2  stacyjka, 3  modu³ zap³onowy, 4  cewka zap³onowa, 5  czujnik indukcyjny,
6  kopu³ka rozdzielacza

densatorowego uk³adu zap³onowego
wchodzi obwód sterowania. Jego zadaniem jest wytworzenie impulsu zdolnego
do w³¹czenia tyrystora w odpowiednim
momencie po³o¿enia wa³u korbowego.
Wartoæ napiêcia wtórnego oraz energia

iskry s¹ praktycznie niezale¿ne od prêdkoci obrotowej, poniewa¿ kondensator
jest zawsze ³adowany do sta³ej wartoci.
Stromoæ narastania impulsu zap³onowego jest znacznie wiêksza ni¿ w uk³adzie
klasycznym i tranzystorowym (rys. 4.13.).

Rys. 4.13. Porównanie czasów narastania napiêcia wtórnego i czasów wy³adowania iskrowego
uk³adów[14]:
klasycznego, tranzystorowego i tyrystorowego, SZ  uk³ad konwencjonalny, TZ  uk³ad tranzystorowy, HKZ  uk³ad tyrystorowy
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4.5.3. Przegl¹d elektronicznych systemów zap³onowych
TSZ-I  tranzystorowy klasyczny system zap³onu z czujnikiem indukcyjnym.
System ten charakteryzuje urz¹dzenie prze³¹czaj¹ce wykonane w konwencjonalnej
technologii, mechaniczny przerywacz stykowy zast¹piono indukcyjnym czujnikiem
bezstykowym. a do regulacji k¹ta wyprzedzenia zap³onu w zale¿noci od prêdkoci
obrotowej i obci¹¿enia s³u¿¹ regulatory
mechaniczne, jak w konwencjonalnym uk³adzie zap³onowym. Do rozdzielania iskry na
poszczególne cylindry silnika stosuje siê
rozdzielacz zap³onu. Uk³ady tego typu spe³niaj¹ relatywnie ma³o funkcji.
TZ-I  tranzystorowy system zap³onu z czujnikiem indukcyjnym. W systemie tym zastosowano urz¹dzenie prze³¹czaj¹ce wykonane w technice hybrydowej.
Tak jak w systemach przedstawionych
powy¿ej zastosowano bezstykowy czujnik

do okrelania prêdkoci i po³o¿enia wa³u
korbowego. Regulacja k¹ta wyprzedzenia
zap³onu odbywa siê w sposób tradycyjny,
przy pomocy regulatorów mechanicznych
 rys. 4.14 i 4.15.
TSZ-H  tranzystorowy klasyczny
system zap³onu z czujnikiem Halla. System ten jest drug¹ wersj¹ systemu TSZ-I
w którym bezstykowy czujnik indukcyjny zast¹piono czujnikiem Halla.
TZ-H  tranzystorowy system zap³onu z czujnikiem Halla. Jest to wersja
systemu TZ z czujnikiem Halla i urz¹dzeniem prze³¹czaj¹cym wykonanym w technice hybrydowej  rys. 4.16.
EZ  elektroniczny system zap³onu z czujnikiem Halla lub indukcyjnym. Urz¹dzenie prze³¹czaj¹ce zastosowane w tym systemie wykonane jest w
technice hybrydowej lub dyskretnej. Do
uk³adu do³¹czono zespól steruj¹cy z mikroprocesorem. Do pamiêci zespo³u wprowadzono charakterystyki wyprzedzenia

Rys. 4.14. Schemat tranzystorowego uk³adu zap³onowego TZ [14]
1  wieca zap³onowa, 2  sonda lambda, 3  rozdzielacz zap³onu z regulatorem odrodkowym i
podcinieniowym k¹ta wyprzedzenia zap³onu oraz czujnikiem indukcyjnym lub hallotronowym, 4 
cewka zap³onowa, 5  uk³ad steruj¹cy, 6  w³¹cznik zap³onu, 7  przewód do zasilania z akumulatora
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Rys. 4.15. Schemat uk³adu TZ-I [14]

zap³onu w zale¿noci od parametrów:
prêdkoci obrotowej, obci¹¿enia, temperatury. Sygna³y z poszczególnych czujników doprowadzone s¹ do zespo³u steruj¹cego i na ich podstawie okrelany jest
optymalny k¹t wyprzedzenia zap³onu dla
wybranych warunków pracy silnika. Rozdzia³ wysokiego napiêcia na poszczególne wiece odbywa siê w sposób trady-

cyjny za pomoc¹ rozdzielacza mechanicznego. Optymalny k¹t wyprzedzenia
zap³onu mo¿e byæ równie¿ okrelany
przy uwzglêdnieniu sygna³u z czujnika
spalania stukowego. Uk³ady wykorzystuj¹ce informacje z czujnika stukowego s¹
okrelane symbolem EZ-K (elektroniczne uk³ady zap³onowe z regulacj¹ spalania stukowego)  rys. 4.17.

Rys. 4.16. Schemat uk³adu TZ-H [14]
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Rys. 4.17. Schemat elektronicznego uk³adu zap³onowego EZ [14]
1  cewka zap³onowa, 2  rozdzielacz wysokiego napiêcia, 3  wieca zap³onowa, 4  uk³ad
steruj¹cy zawieraj¹cy modu³ zap³onowy, 5  czujnik temperatury silnika, 6  czujnik po³o¿enia
przepustnicy, 7  czujnik prêdkoci obrotowej i po³o¿enia wa³u korbowego, 8  ko³o zamachowe,
9  akumulator, 10  w³¹cznik zap³onu

Rys. 4.18. Schemat elektronicznego systemu zap³onowego VZ [14]
1  wieca zap³onowa, 2  cewka zap³onowa, 3  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 4  uk³ad steruj¹cy
zawieraj¹cy modu³ zap³onowy, 5  sonda lambda, 6  czujnik temperatury silnika, 7  czujnik prêdkoci i po³o¿enia wa³u korbowego, 8  ko³o zamachowe, 9  akumulator, 10  w³¹cznik zap³onu
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Tabela 4.2. Rodzaje i charakterystyki uk³adów zap³onowych
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VZ  elektroniczny system zap³onu
(bez rozdzielacza). Jest to wersja systemu EZ w której mechaniczny rozdzielacz
wysokiego napiêcia zast¹piono rozdzielaczem elektronicznym  rys. 4.18 (cewka
dwubiegunowa). Zalet¹ takiego rozwi¹zania jest wyeliminowanie iskrzenia zewnêtrznego, dziêki czemu obni¿a siê poziom zak³óceñ elektromagnetycznych.
Ponadto w uk³adzie tym zmniejszono liczbê po³¹czeñ w obwodzie wysokiego na-

piêcia. W bezrozdzielaczowych elektronicznych uk³adach zap³onowych na ka¿de dwa cylindry silnika przypada jedna
cewka dwubiegunowa. Sterowanie pracy
cewki dwubiegunowej wywo³uje jednoczesne powstanie dwóch iskier zap³onowych (jedna iskra ja³owa).
W tab. 4.2 przedstawiono oznaczenia
i opis uk³adów zap³onowych, natomiast w
tab. 4.3 kody b³êdów dla uk³adu zap³onowego Bosch EZ.

Tabela 4.3. Kody b³êdów uk³adu zap³onowego Bosch EZ

Kod b³yskowy/kod czytnika
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
20
21
26
27
34
35
36
37
38
39
40
41
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Opis
W pamiêci nie ma ¿adnych kodów. Wykonaæ zwyk³e czynnoci
Czujnik spalania stukowego lub jego obwód
Czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego lub jego obwód
Czujnik cinienia bezwzglêdnego w kolektorze lub jego obwód
Czujnik spalania stukowego lub jego obwód
Czujnik po³o¿enia wa³ka rozrz¹du lub jego obwód
Czujnik spalania stukowego lub jego obwód
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Wymiana danych miêdzy urz¹dzeniami steruj¹cymi KE i EZ
Sprawdzanie zap³onu
Czujnik prêdkoci pojazdu lub jego obwód
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (potencjometr) jego obwód
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (potencjometr) jego obwód
Usterka ostatniego stopnia uk³adu zap³onu
Usterka ostatniego stopnia uk³adu zap³onu
Czujnik prêdkoci pojazdu lub jego obwód
Czujnik po³o¿enia wa³u korbowego lub jego obwód
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce lub jego obwód
Czujnik cinienia bezwzglêdnego w kolektorze lub jego obwód
Wymiana danych miêdzy urz¹dzeniami steruj¹cymi LH i EZ
Wymiana danych miêdzy urz¹dzeniami steruj¹cymi LH iEZ
Usterka zap³onu w 1. cylindrze
Usterka zap³onu w 5. cylindrze
Usterka zap³onu w 4. cylindrze
Usterka zap³onu w 8. cylindrze
Usterka zap³onu w 6. cylindrze
Usterka zap³onu w 3. cylindrze
Usterka zap³onu w 7. cylindrze
Usterka zap³onu w 2. cylindrze

5. ELEKTRONICZNE URZ¥DZENIA STERUJ¥CE
(EUS)
Zasadniczym zadaniem, które stawia
siê przed systemem sterowania jest automatyzacja pracy poszczególnych uk³adów
pojazdu. Podstawowe funkcje steruj¹ce,
które wykonywa³ uk³ad mechaniczny
przejmowane s¹ przez sterownik i elementy wykonawcze.
W obszarze silnika i napêdu uk³ady
elektroniczne steruj¹ zap³onem i wtryskiem
paliwa, prac¹ automatycznej skrzyni biegów. W uk³adach podwozia i nadwozia steruj¹ wspomaganiem uk³adu kierowniczego, zawieszeniem, zapobiegaj¹ polizgowi
kó³, zwiêkszaj¹ komfort oraz bezpieczeñstwo kierowcy i pasa¿erów uruchamiaj¹c
poduszki powietrzne i napinacze.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce w
uk³adach wtrysku benzyny D-Jetronic
zbiera informacje o cinieniu absolutnym,

w kolektorze dolotowym, o prêdkoci obrotowej silnika, o temperaturach: zasysanego powietrza, cieczy ch³odz¹cej, o po³o¿eniu i szybkoci ruchu przepustnicy, przebiegu rozruchu i chwili rozpoczêcia wtrysku. EUS oblicza na ich podstawie czas
trwania impulsu pr¹dowego steruj¹cego
otwarciem wtryskiwacza. W³¹cza równie¿
elektryczn¹ pompê paliwa (rys. 5.1.).
Czas wtryskiwania jest wyliczany na
podstawie:
· informacji o obci¹¿eniu silnika (czujnik cinienia),
· informacji o prêdkoci obrotowej silnika (zestyki w rozdzielaczu zap³onu).
Informacje z pozosta³ych czujników
s³u¿¹ jedynie do korygowania tak wyznaczonego czasu wtryskiwania.

Rys. 5.1. Schemat blokowy elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego D-Jetronic [6].

55

EUS uk³adu wtryskowego L-Jetronic
jest zamkniête w metalowej obudowie i
umieszczone w samochodzie tak, aby unikn¹æ dostêpu wody oraz promieniowania
cieplnego silnika. W urz¹dzeniu steruj¹cym
sygna³y informacyjne z czujników okrelaj¹ stan pracy silnika i na ich podstawie
zostaj¹ wytworzone impulsy steruj¹ce do
wtryskiwaczy. Wielkoæ dawki jest okrelana czasem trwania wtrysku (rys. 5.2).
Zastosowano obwody scalone takie, jak
przetwornik kszta³tu impulsów, dzielnik czêstotliwoci, multiwibrator skaluj¹cy oraz elementy sk³adowe uk³adu hybrydowego.
EUS jest po³¹czone z wtryskiwaczami i czujnikami pomiarowymi wi¹zk¹
przewodów poprzez wielostykowe z³¹cze
wtykowe.

Rys. 5.3. Schemat blokowy systemu Motronic
i przep³ywu danych [5]

tj  skorygowane impulsy wtryskowe, tp  czas
wtrysku podstawowej dawki paliwa, n  prêdkoæ obrotowa.

1  wejciowe urz¹dzenie peryferyjne, 2  czujniki, 3  czujnik prêdkoci obrotowej, 4  czujnik po³o¿enia wa³u korbowego, 5  wydatek
powietrza, 6  temperatura powietrza dolotowego, 7  temperatura powietrza dolotowego
(tylko w przypadku do³adowania), 8  temperatura silnika, 9  zakres obci¹¿enia silnika,
10  cz³ony wejciowe, 11  zacisk 50 rozrusznika, 12  urz¹dzenie steruj¹ce, 13  elektryczna pompa paliwa, 14  cz³ony wyjciowe, 15  mikrokomputer, 16  wejcie, 17 
wyjcie, 18  magistrala danych, 19  sterownik pompy, 20  sterownik zap³onu, 21  sterownik wtrysku paliwa, 22  peryferyjne urz¹dzenia wyjciowe, 23  prze³¹czenie charakterystyki k¹ta wyprzedzenia zap³onu.

System sterowania silnika Bosch Motronic (rys. 5.3.) zawiera uk³ad wtrysku
benzyny zintegrowany z uk³adem zap³onowym i steruje nimi metod¹ elektroniczn¹.
Zadaniem urz¹dzenia steruj¹cego jest
obliczenie i realizacja czasu wtrysku elektromagnetycznych wtryskiwaczy oraz sterowanie k¹ta wyprzedzenia zap³onu na
podstawie przesy³anych bie¿¹cych informacji o stanie pracy silnika oraz zaprogramowanych charakterystyk.

Najwa¿niejszymi zespo³ami urz¹dzenia steruj¹cego s¹: mikrokomputer z mikroprocesorem, elektroniczna pamiêæ programowalna i pamiêæ operacyjna, zespó³
wejciowo-wyjciowy i przetwornik analogowo-cyfrowy.
Zespo³y elektroniczne s³u¿¹ do przetwarzania sygna³ów wejciowych z czujników, aby umo¿liwiæ wyliczenie na ich
podstawie czasu wtrysku jako miary dawki
paliwa oraz optymalnego k¹ta wyprze-

Rys. 5.2. Schemat blokowy urz¹dzenia steruj¹cego uk³adu L-Jetronic [5]
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dzenia zap³onu i k¹ta zwarcia. Ponadto
urz¹dzenie steruj¹ce mo¿e przyj¹æ funkcjê sterowania i regulacji, np. regulacjê
sk³adu mieszanki za pomoc¹ sondy lambda w celu utrzymywania sk³adu spalin w
okrelonych granicach lub regulacjê prêdkoci obrotowej biegu ja³owego.
W uk³adzie wtryskowym Bosch
Mono-Jetronic dane z czujników, informuj¹ce o bie¿¹cych warunkach eksploatacji, s¹ przekazywane do EUS w celu dalszego ich przetwarzania. Na podstawie
tych danych oraz zaprogramowanych
funkcji regulacyjnych urz¹dzenie wytwarza sygna³y steruj¹ce do wtryskiwacza, regulatora biegu ja³owego oraz zaworu regulacyjnego par paliwa.
Najwa¿niejszym elementem urz¹dzenia steruj¹cego jest mikroprocesor
(rys. 5.4). Poprzez magistralê danych oraz
adresów ³¹czy siê on z programowaln¹
pamiêci¹ sta³¹ (EPROM) oraz pamiêci¹

operacyjn¹ (RAM). Kod programowania
oraz dane parametryczne funkcji znajduj¹ siê w pamiêci sta³ej. Do zapamiêtywania danych adaptacyjnych s³u¿y g³ównie
pamiêæ operacyjna. Ta czêæ sk³adowa pamiêci jest stale po³¹czona z akumulatorem,
aby zapobiec skasowaniu danych adaptacyjnych w przypadku wy³¹czenia urz¹dzenia wtryskowego lub silnika.
EUS musi rozpoznaæ nastêpuj¹ce sygna³y z wy³¹czników w uk³adzie Bosch
Mono-Jetronic:
· po³o¿enie krañcowe wy³¹cznika biegu
ja³owego;
· w³¹czenie procesu diagnozowania
usterek;
· po³o¿enie dwigni wyboru biegów
skrzynki automatycznej (po³o¿enie
N i D);
· w³¹czenie urz¹dzenia klimatyzacyjnego (gotowoæ pracy);
· w³¹czenie sprê¿arki klimatyzacji.

Rys. 5.4. Schemat blokowy przebiegu informacji w urz¹dzeniu steruj¹cym Mono-Jetronic [5]
A  w³¹cznik po³o¿enia biegu ja³owego, B  po³o¿enie dwigni w automatycznej skrzynce przek³adniowej (N, D), C  gotowoæ pracy klimatyzatora, D  w³¹czenie sprê¿arki klimatyzatora, E  wprowadzenie diagnozy, F  potencjometr przepustnicy, G  sonda lambda, H  czujnik temperatury silnika, I  czujnik temperatury powietrza zasysanego, J  napiêcie akumulatora, K  kodowanie danych,
L  sygna³ prêdkoci obrotowej (impulsy zap³onowe), £  nastawnik przepustnicy, M  lampka kontrolna, N  wtryskiwacz, O  zawór par paliwa, P  przekanik pompy paliwa, IC  uk³ad scalony
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Urz¹dzenie steruj¹ce uk³adu Ecotronic sk³ada siê z czêci przetwarzania danych wejciowych oraz czêci dla danych
wyjciowych. Przetwarzaj¹ one informacje
o chwilowych stanach pracy silnika, po³o¿eniu cz³onów wykonawczych regulacji
mieszanki oraz k¹ta wyprzedzenia zap³onu,
uwzglêdniaj¹c mapê zadanej charakterystyki
k¹ta wyprzedzenia zap³onu (rys. 5.5).
Do czêci danych wejciowych nap³ywaj¹ w postaci sygna³ów elektrycznych z
czujników informacje bie¿¹ce o po³o¿eniu przepustnicy, temperaturze i nastawniku przepustnicy. Tutaj sygna³y analogowe s¹ zamieniane w na sygna³y cyfrowe
do dalszej obróbki danych, a tak¿e odpowiednio przetworzone sygna³y czujnika
prêdkoci obrotowej.
Czêæ przetwarzania danych sk³ada
siê z komputera, wyposa¿onego w sta³¹
pamiêæ ROM oraz pamiêæ RAM. Wszystkie dane wejciowe zostaj¹ przetworzone
wg sta³ego oprogramowania, a nastêpnie
obliczone dane wyjciowe, zawieraj¹ce

polecenia potrzebne do sterowania nastawnikiem przes³ony wstêpnej oraz nastawnikiem po³o¿enia przepustnicy, zostaj¹ przeliczone wed³ug zasady interpolacji
liniowej pomiêdzy punktami wêz³owymi
siatki na mapie charakterystyki silnika.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce
w uk³adzie ABS (rys. 5.6.) zbudowane jest
z uk³adów elektronicznych nowej generacji mikroprocesorów. Mikroprocesor uk³adu g³ównego przetwarza dane niezbêdne
do sterowania zespo³em hydraulicznym i
do autodiagnozy elementów. Drugi mikroprocesor z uk³adem logicznym niezale¿nym od uk³adu pierwszego mikroprocesora, kontroluje w sposób ci¹g³y spójnoæ
danych przetwarzanych przez g³ówny mikroprocesor. Tak wiêc EUS funkcjonuje
jako dwa uk³ady, które s¹ w praktyce oddzielnymi zespo³ami, ale cile ze sob¹
wspó³pracuj¹cymi tj.:
1. zespo³y logiczne i wykonawcze sygnalizacji,
2. obwody bezpieczeñstwa.

Rys. 5.5. Schemat blokowy dzia³ania elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego uk³adu Ecotronic [3]
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Do obu uk³adów docieraj¹ te same
sygna³y wejciowe, które ka¿dy z nich
przetwarza w ten sam sposób i tylko
wówczas kiedy otrzymane wyniki s¹
identyczne, EUS zaczyna sterowaæ czêci¹ elektrohydrauliczn¹. W przeciwnym
przypadku, wiadcz¹cym o wystêpowaniu nieprawid³owoci EUS wy³¹cza siê i
hamowanie przebiega w sposób tradycyjny z równoczesn¹ sygnalizacj¹ awarii
uk³adu, uwidocznion¹ na zestawie
wskaników.
Czujniki prêdkoci obrotowej wytwarzaj¹ napiêcie zmienne, które przesy³ane jest do wzmacniacza znajduj¹cego

Rys. 5.6. Elektroniczna centralka steruj¹ca
ABS [15]:
1  czujniki prêdkoci obrotowej, 2  z³¹cze
diagnostyczne, 3  akumulator, 4  uk³ad wejciowy, 5  regulator cyfrowy, 6  mikroprocesor, 7  pamiêæ sta³a, 8  stabilizator napiêcia i
pamiêæ usterek, 9  stopnie wyjciowe ze wzmacniaczami, 10  podwójne zawory elektromagnetyczne do zwiêkszania lub zmniejszania cinienia, 11  przekanik, 12  stabilizowane napiêcie akumulatora, 13  lampka kontrolna.

siê w EUS. Wzmacniacz generuje impulsy o kszta³cie prostok¹tnym i wysy³a je
do zespo³ów cyfrowych, które obliczaj¹
prêdkoæ kó³ i samochodu.
Kiedy ko³a maj¹ tendencje do blokowania siê, zespo³y wykonawcze steruj¹
regulatorami pr¹du dla kó³ przednich i dla
kó³ tylnych. Regulatory te generuj¹ impulsy steruj¹ce odbiorniki koñcowe, które
przy³¹czaj¹ do masy obwody elektrozaworów znajduj¹ce siê w czêci elektrohydraulicznej zwanej te¿ zespo³em regulacji niezale¿nej. Si³a hamowania mo¿e wzrastaæ
a¿ do momentu dopóki nie wyst¹pi polizg
jednego ko³a wzglêdem innego, natomiast
je¿eli taki fakt nast¹pi (z ang. split) ograniczeniu ulega si³a hamowania na kole, w
którym wyst¹pi³ polizg  ko³o to zaczyna przypieszaæ.
Modu³ otrzymuje impulsy od wy³¹cznika wiate³ STOP i sprawdza po³¹czenie elektryczne uk³adu, ponadto kontroluje napiêcie zasilania silnika pompy powrotnej p³ynu hamulcowego i przekazuje
informacje do modu³u, który ma za zadanie przy³¹czaæ do masy obwody przekaników steruj¹cych elektrozaworami, pompy powrotnej p³ynu hamulcowego, ustaliæ napiêcie akumulatora i sterowaæ lampkê sygnalizacji awarii. Modu³ s³u¿y do
przekazywania danych do zewnêtrznego
urz¹dzenia diagnostycznego.
Oprogramowanie EUS systemu
ESP bierze pod uwagê ok. 70 zmiennych,
maj¹cych wp³yw na sposób zadzia³ania
uk³adu. Elektroniczny modu³ steruj¹cy
(rys. 5.7) oblicza na podstawie danych z
powy¿szych czujników teoretyczn¹ prêdkoæ ¿yroskopow¹ (obrotow¹ wokó³ osi
pionowej), która odpowiada chwilowemu
zamierzonemu torowi jazdy i warunkom
przyczepnoci do powierzchni jezdni.
Ta prêdkoæ porównywana jest z rzeczywist¹ prêdkoci¹ ¿yroskopow¹, która

59

czasy

Rys. 5.7. Schemat dzia³ania sterownika ESP [15]

mierzona jest za pomoc¹ specjalnego czujnika umieszczonego centralnie. Je¿eli
wystêpuj¹ ró¿nice pomiêdzy dwiema
wielkociami, uk³ad aktywnie wkracza do
akcji hamuj¹c odpowiednie ko³o (ko³a) reguluj¹c moment napêdowy.
W przypadku samochodów z napêdem na cztery ko³a przed konstruktorami
uk³adu ESP pojawi³y siê dodatkowe trudnoci. Poniewa¿ miarodajne informacje o
chwilowej prêdkoci samochodu dostarczaj¹ ko³a nie napêdzane potrzebna by³a
zmiana sposobu zbierania danych o prêdkoci rzeczywistej samochodu. Dopiero
zastosowanie oprogramowania, wyliczaj¹cego prêdkoæ na podstawie zachowania wszystkich czterech kó³ przynios³a
prze³om. W marcu 1997 roku, prawie dwa
lata po premierze ESP, pojawi³ siê on po
raz pierwszy w samochodzie z napêdem
na cztery ko³a (Audi A8 4.2 quattro)
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Podstawowe funkcje sterownika systemu poduszek powietrznych SRS to:
· ocena w chwili wypadku si³y uderzenia oraz podjêcie decyzji o detonacji
poduszki i/lub napinaczy pasów. W pamiêci sterownika zanotowane zostan¹
dane o sile i k¹cie uderzenia oraz
wszystkie inne dostêpne dane, w zale¿noci od oprogramowania tzw.
Crash record.
· uruchomienie funkcji pomocniczych w
chwili wypadku  odryglowanie zamka centralnego, odciêcie dop³ywu paliwa i zasilania z akumulatora, uruchomienie systemów powiadamiania o
wypadku.
· monitorowanie obwodów poduszek,
napinaczy i czujników, sterowanie
kontrolk¹ systemu oraz komunikacja
z urz¹dzeniem diagnostycznym.

Sterownik systemu SRS (rys. 5.8)
sk³ada siê z nastêpuj¹cych bloków:
· czujnik przyspieszeñ  zazwyczaj piezoelektryczny, a w nowych rozwi¹zaniach pó³przewodnikowy mikromechaniczny czujnik powierzchniowy,
ma za zadanie wygenerowaæ sygna³ o
przyspieszeniach (opónieniach) jakim
poddawany jest pojazd.
· w³¹cznik bezpieczeñstwa  jest to mechaniczny czujnik opónieñ, stanowi
ostatni stopieñ zabezpieczaj¹cy przed
fa³szywymi wyzwoleniami poduszki
powietrznej, np. od fa³szywych sygna³ów z czujnika przyspieszeñ
· blok podtrzymania napiêcia zasilaj¹cego (awaryjnego)  w uk³adzie tym zazwyczaj wystêpuje kondensator podtrzymuj¹cy napiêcie zasilaj¹ce sterownik, nawet w przypadku od³¹czenia go
od zewnêtrznego napiêcia zasilaj¹cego np. w wyniku wypadku. Sterownik
jest wówczas zasilany z tego ród³a i
przez ponad 100 ms od od³¹czenia od
instalacji pojazdu jest w pe³ni sprawny i jest w stanie zdetonowaæ poduszki i napinacze.
· uk³ad ASIC (Aplication Specified Integrated Cirquit  uk³ad scalony specyficzny dla aplikacji)  realizuje funkcje takie jak przetwarzanie sygna³ów
z czujników, formowanie sygna³ów
testuj¹cych obwody, przetwarzanie
poziomów napiêæ dla komunikacji z
urz¹dzeniem diagnostycznym. Czasem
zawiera on tak¿e tranzystory steruj¹ce
w³óknami poduszek i napinaczy. W
innych rozwi¹zaniach te tranzystory
zawiera drugi uk³ad specjalizowany
lub wystêpuj¹ one w postaci pojedynczych elementów.
· mikrokontroler  zarz¹dza prac¹ ca³ego sterownika.

Rys. 5.8. Przyk³ad budowy sterownika systemu SRS [23].
1  czujnik przyspieszeñ, 2  w³¹cznik bezpieczeñstwa, 3  uk³ad podtrzymania napiecia
zasilaj¹cego (awaryjnego ), 4  uk³ad ASIC,
5  mikrokontroler

Spotkaæ mo¿na tak¿e starsze i prostsze rozwi¹zania  np. w pojazdach BMW
i Fiat  gdzie sterownik systemu jest zintegrowany z poduszk¹ powietrzn¹ kierowcy i wraz z lampk¹ kontroln¹ systemu, stanowi integralny tzw. Euromodu³.
Mikroprocesory w sterowniku EDC
przetwarzaj¹ sygna³y wejciowe najczêciej
cyfrowo na podstawie programu zapisanego w sta³ej pamiêci (rys. 5.9). Dodatkowo
w pamiêci Flash-Eprom s¹ zapisane specyficzne charakterystyki do sterowania silnika. Dane dla elektronicznej blokady silnika, dane korekcyjne i wykonawcze oraz
ewentualne b³êdy wykryte podczas pracy s¹
zapisane w programowalnej sta³ej pamiêci
do zapisu i odczytu.
Z powodu ró¿norodnoci wariantów
silnika i wyposa¿enia pojazdów, sterowniki s¹ wyposa¿one w programowanie
wariantowe. Za pomoc¹ tego kodowania
u producenta pojazdu lub w warsztacie
dokonuje siê wyboru charakterystyk zapisanych w pamiêci b³yskowej FlashEprom, aby móc spe³niæ ¿¹dane funkcje
danej odmiany pojazdu. Wybór ten jest
zapisywany tak¿e w pamiêci EEPROM.
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Rys. 5.9. Przetwarzanie sygna³u w sterowniku
EDC

Inne odmiany sterowników s¹ przygotowywane w ten sposób, aby kompletne zestawy danych mog³y byæ zaprogramowane w pamiêci Flash-EPROM w koñcowej fazie produkcji pojazdu.
Przekazywanie du¿ych iloci informacji z du¿ymi prêdkociami transmisji
umo¿liwia szyna transmisyjna CAN
(ang.  Controller Area Network). Nazwa
ta obejmuje zarówno magistrale, jak i
protokó³ okrelaj¹cy sposób przesy³ania

danych. Jednostka steruj¹ca wykorzystuje t¹ szynê do komunikacji ze wszystkimi
uk³adami pojazdu.
CAN dzia³a na zasadzie rozsiewczej,
co oznacza, ¿e informacja wysy³ana przez
jedno urz¹dzenie dociera do wszystkich
pozosta³ych. Przesy³ane pakiety danych
zawieraj¹ identyfikator adresata (urz¹dzenia, dla którego przeznaczone s¹ dane).
Magistrala CAN dopuszcza mo¿liwoæ
nadawania jednoczenie tylko przez jedno urz¹dzenie, przy czym wykorzystywany jest system priorytetów. W rozwiniêtych uk³adach CAN w pojedzie przebiega kilka sprzê¿onych ze sob¹ szyn danych
(rys. 5.10). Dane wa¿ne dla bezpieczeñstwa jazdy przep³ywaj¹ szyn¹ o wiêkszej
przepustowoci ni¿ sygna³y mniej wa¿ne.
W samochodach Volvo S80 wystêpuj¹ dwa systemy przesy³ania danych. System o du¿ej szybkoci zosta³ zastosowany pod pokryw¹ komory silnika, natomiast
system wolniejszy  w kabinie i uk³adach
odpowiedzialnych za komfort jazdy. Interfejsem obu systemów jest centralne
urz¹dzenie steruj¹ce (CEM)

Rys. 5.10. Rozmieszczenie systemów przesy³ania danych w samochodzie VOLVO S80 [29]
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ABS  system zapobiegaj¹cy blokowaniu hamulców
AUM  zespó³ audio
CCM  zespó³ sterowania klimatyzacj¹
CEM  centralne urz¹dzenie steruj¹ce
oraz interfejs miêdzy szynami
low speed i high speed
DDM  modu³ sterowania elektrycznymi
funkcjami w drzwiach kierowcy
DIM  wywietlacz informacji dla kierowcy
ECM  system sterowania prac¹ silnika
ETM  modu³ przepustnicy
PDM  modu³ sterowania elektrycznymi
funkcjami w drzwiach pasa¿erów
PHM  modu³ telefonu

PSM  modu³ regulacji foteli
REM  modu³ sterowania funkcjami z
ty³u pojazdu
RTI  system nawigacji
SAS  modu³ kierownicy (z czujnikiem
obrotu ko³a kierownicy)
SRS  system bezpieczeñstwa biernego
(poduszki powietrzne, napinacze
pasów bezpieczeñstwa)
SWM  modu³ funkcji zintegrowanych z
ko³em kierownicy (sygna³ dwiêkowy, tempomat, telefon, radio)
TCM  modu³ automatycznej skrzyni
biegów
UEM  modu³ sterowania funkcjami w
górnej czêci kabiny
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6. UK£ADY WTRYSKU BENZYNY K-JETRONIC
I D-JETRONIC FIRMY BOSCH
K-Jetronic to uk³ad wtryskowy sterowany mechanicznie (rys. 6.1.), zapewniaj¹cy sta³e dostarczanie paliwa. K-Jetronic
jest skonstruowany w taki sposób, by spe³nia³ nastêpuj¹ce funkcje:
1. mierzy³ iloæ zasysanego przez silnik
powietrza;
2. dostarcza³ paliwo; elektryczna pompa
paliwa przekazuje paliwo do rozdzielacza, który przesy³a odpowiedni¹ jego
iloæ do wtryskiwaczy;
Iloæ zassanego przez silnik powietrza
w zale¿noci od po³o¿enia przepustnicy
stanowi g³ówny element procesu przygotowania mieszanki. Iloæ powietrza jest

mierzona przez przep³ywomierz, który
oddzia³uje na rozdzielacz; przep³ywomierz powietrza i rozdzielacz pe³ni¹ funkcjê regulatora mieszanki.
Regulator mieszanki, utworzony z
przep³ywomierza powietrza (rys. 6.2.) i
rozdzielacza paliwa, jest g³ównym zespo³em uk³adu K-Jetronic. Tarcza spiêtrzaj¹ca przep³ywomierza jest uchylana odpowiednio do ustawienia przepustnicy i masy
zasysanego powietrza. Powstaj¹cy wówczas moment si³y dzia³a, poprzez ramiê
przep³ywomierza i dwigniê poredni¹, na
t³ok steruj¹cy rozdzielacza paliwa i stara
siê unieæ go do góry. Temu momentowi
si³y aerodynamicznej przeciwstawia siê

Rys. 6.1. Schemat uk³adu K-Jetronic (BMW 323 i) [5]
1  zbiornik paliwa, 2  elektryczna pompa paliwa, 3  zasobnik cinieniowy paliwa, 4  filtr paliwa,
5  rozdzielacz paliwa, 6  regulator cinienia z zaworem zwrotnym, 7  regulator fazy nagrzewania
silnika, 8  przep³ywomierz powietrza zasysanego, 9  tarcza spiêtrzaj¹ca, 10  przepustnica, 11 
wkrêt regulacji prêdkoci obrotowej biegu ja³owego, 12  zawór suwakowy powietrza dodatkowego, 13  wtryskiwacz rozruchowy, 14  wy³¹cznik termiczno-czasowy, 15  wtryskiwacz roboczy.
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Rys. 6.2. Przekrój górnoss¹cego przep³ywomierza powietrza [5]
1  przeciwciê¿ar, 2  sworzeñ ³o¿yska, 3 
³o¿ysko igie³kowe, 4  dwignia porednia,
5  wkrêt regulacji sk³adu mieszanki, 6  ramiê przep³ywomierza, 7  tarcza spiêtrzaj¹ca,
8  zderzak gumowy, 9  p³aska sprê¿yna zderzakowa, 10  sto¿ek wlotowy (odci¹¿aj¹cy),
11  gardziel przep³ywomierza.

moment hydrauliczny, powstaj¹cy w wyniku dzia³ania cinienia sterowania na
górn¹ stronê t³oka steruj¹cego.
Odpowiednio do istniej¹cego rozk³adu si³ t³ok steruj¹cy jest przesuwany do
góry lub do do³u. Pozioma krawêd steruj¹ca t³oka przykrywa przy tym czêciowo pionowe szczeliny w tulei rozdzielacza, dziêki czemu do wtryskiwaczy mo¿e
dop³ywaæ wiêcej lub mniej paliwa. W ten
sposób zawsze jest zapewniony w³aciwy
stosunek dozowanych iloci paliwa do
masy powietrza zassanego przez silnik.
Tuleja rozdzielacza posiada tyle szczelin
sterowanych, ile jest cylindrów w silniku
lub tyle, ile jest wtryskiwaczy.
W rozdzielaczu paliwa rozmieszczono stosown¹ do liczby cylindrów iloæ zaworów ró¿nicowych (rys. 6.3.). Dziêki
nim natê¿enie przep³ywu paliwa do wtryskiwaczy zale¿y wy³¹cznie od stopnia ods³oniêcia szczelin sterowanych. Umieszczony w regulatorze mieszanki regulator
cinienia utrzymuje w uk³adzie zasilania
niezmienne cinienie.
Do rozruchu zimnego silnika jest stosowany elektromagnetyczny wtryskiwacz

Rys. 6.3. Schemat dzia³ania zaworu ró¿nicowego w rozdzielaczu paliwa [5]
a  przy du¿ym przep³ywie, b  przy ma³ym
przep³ywie, 1  rozdzielacz paliwa, 2  t³ok
steruj¹cy, 3  krawêd steruj¹ca, 4  szczelina
sterowana, 5  sprê¿yna cinienia ró¿nicowego, 6  przepona, 7  talerzyk sprê¿yny, 8 
komora dolna, 9  komora górna, 10  czop
oparcia t³oka na ³o¿ysku igie³kowym przep³ywomierza powietrza, 11  kierunek dzia³ania
cinienia steruj¹cego, 12  kierunek dzia³ania
.cinienia zasilaj¹cego, 13  kierunek odp³ywu do wtryskiwacza

rozruchowy. Wtryskiwacz ten jest sterowany w³¹cznikiem termiczno-czasowym
(rys. 6.4.) i podczas rozruchu zimnego
silnika wtryskuje paliwo do kolektora dolotowego silnika.
W okresie nagrzewania silnik musi otrzymywaæ zwiêkszone iloci paliwa. S¹ one

Rys. 6.4. Wy³¹cznik termioczno-czasowy z
dwoma uzwojeniami grzejnymi [5]
1  wtyk, 2  korpus, 3  p³askownik z termobimetalu, 4  uzwojenia grzejne, 5  zestyk
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uzyskiwane przez obni¿enie cinienia
steruj¹cego dzia³aj¹cego na górn¹ czêæ
t³oka. Dzia³aj¹ca na doln¹ czêæ t³oka si³a
aerodynamiczna mo¿e wówczas przesun¹æ wy¿ej t³ok steruj¹cy. Przekrój otwarcia szczelin steruj¹cych zostanie zwiêkszony i do wtryskiwaczy bêdzie dop³ywa³o wiêcej paliwa.
Stopieñ obni¿enia cinienia steruj¹cego oraz czas wzbogacania mieszanki s¹
sterowane regulatorem termicznym (rys.
6.5.). Elektrycznie ogrzewany termobimetal regulatora odkszta³ca siê w miarê wzrostu temperatury silnika, a po nagrzaniu siê
silnika, wy³¹cza ca³kowicie regulator termiczny. Schemat po³¹czeñ elektrycznych
uk³adu K-Jetronic przedstawia rys. 6.6.
Uk³ad wtryskowy Bosch KE-Jetronic. Jest on oparty na zasadzie dzia³ania
uk³adu K-Jetronic i stanowi jego rozwiniêcie. Jest to równie¿ mechaniczno-hydrauliczny uk³ad wtryskowy, w którym
iloæ paliwa wtryskiwanego w sposób ci¹g³y przed zawory dolotowe zale¿y od zasysanej iloci powietrza. W uk³adzie KE-

Rys. 6.5. Schemat regulatora termicznego [5]
a  po³o¿enie przepony zaworu przy zimnym
silniku; w takim po³o¿eniu nadcinienie sterowania jest niskie  min 0,5 bar (0,05 MPa),
b  po³o¿enie przepony przy silniku nagrzanym; w takim po³o¿eniu nadcinienie sterowania wynosi 3,7 bar (0,37 MPa) 1  uzwojenie
grzejne, 2  termobimetal

Jetronic (rys. 6.7.) czujniki mierz¹ zmienne parametry pracy silnika i wysy³aj¹ analogowe sygna³y wyjciowe do urz¹dzenia
steruj¹cego, które je przetwarza.
W uk³adzie KE-Jetronic nale¿y wyró¿niæ piêæ jego charakterystycznych funkcji:
 pomiar iloci powietrza,
 zbieranie sygna³ów okrelaj¹cych parametry pracy, jak prêdkoæ obrotowa,
temperatura i obci¹¿enie silnika,

Rys. 6.6. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Bosch K-Jetronic [5]
1  przekanik l, 2  przekanik II, 3  zawór powietrza dodatkowego, 4  regulator termiczny, 5 
elektryczna pompa paliwa, 6  mikrowy³¹cznik w przep³ywomierzu powietrza, 7  wy³¹cznik
termiczno-czasowy, 8  elektromagnetyczny wtryskiwacz rozruchowy
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Rys. 6.7. Budowa uk³adu KE-Jetronic [13]
1  zbiornik paliwa, 2  elektryczna pompa paliwa, 3  akumulator paliwa, 4  filtr paliwa, 5 
regulator cinienia, 6  przep³ywomierz powietrza, 7  rozdzielacz paliwa, 8  wtryskiwacz roboczy,
9  kolektor dolotowy, 10  wtryskiwacz rozruchowy, 11  w³¹cznik termiczno-czasowy, 12  przepustnica, 13  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 14  zawór powietrza dodatkowego, 15  czujnik
temperatury, 16  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 17  elektrohydrauliczny regulator, 18  sonda
lambda, 19  rozdzielacz zap³onu, 20  przekanik, 21  w³¹cznik zap³onu, 22  akumulator.

 mechaniczno-hydrauliczne dawkowa-

nie paliwa dla podstawowych faz pracy silnika,
 elektroniczne sterowanie wzbogacaniem mieszanki podczas rozruchu, w
fazie porozruchowej, w fazie nagrzewania, podczas przyspieszania i przy
pe³nym obci¹¿eniu,
 specjalne funkcje dodatkowe jak: odcinanie paliwa podczas hamowania silnikiem, ograniczenie prêdkoci obrotowej,
regulacja wspó³czynnika lambda itp.
Pomiar iloci powietrza odbywa siê w
taki sam sposób, jak w uk³adzie wtryskowym K-Jetronic, zasilanie paliwem jest
podobne. Pompa rolkowo-komorowa

t³oczy paliwo pod cinieniem 540 kPa, a
w niektórych typach samochodów pod cinieniem 550 do 650 kPa
Nie ma w tym uk³adzie wtryskowym
regulatora fazy nagrzewania. Cinienie
hydrauliczne dzia³aj¹ce na t³ok steruj¹cy rozdzielacza paliwa jest okrelane
przez regulator cinienia w uk³adzie.
Jest utrzymywana sta³a, dok³adna wartoæ ustawionego cinienia steruj¹cego,
niezale¿nie od wahañ cinienia w uk³adzie, które wystêpuj¹ z powodu zmian
cinienia t³oczenia lub dostarczania do
silnika wiêkszych dawek paliwa w
zwi¹zku ze zwiêkszeniem obci¹¿enia.
Dzia³anie t³oka steruj¹cego i zaworów
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ró¿nicowych jest podobne, jak w uk³adzie K-Jetronic.
Elektroniczne urz¹dzenia steruj¹ce
uk³adu Bosch KE-Jetronic zale¿nie od wymagañ i ró¿nic mog¹ byæ analogowe, analogowo-cyfrowe lub cyfrowe. Urz¹dzenie
steruj¹ce mo¿e zawieraæ dodatkowo modu³y do regulacji nape³nienia podczas biegu ja³owego i regulacji wspó³czynnika
lambda. Dziêki wyposa¿eniu w specjalny
obwód urz¹dzenie steruj¹ce jest zasilane
stabilnym napiêciem. Zak³ócenia sygna³ów wejciowych s¹ eliminowane przez
filtr przeciwzak³óceniowy. Sygna³y s¹
zbierane przez sumator, przetwarzane we
wzmacniaczu operacyjnym i przesy³ane
do regulatora pr¹du.
Elektrohydrauliczny nastawnik cinienia jest sterowany przez cz³on wyjciowy
z wykorzystaniem przep³ywu skierowanych przeciwnie pr¹dów do zwiêkszania
lub zmniejszania wymaganego spadku cinienia. Tranzystor sterowany w sposób
ci¹g³y mo¿e ustawiaæ w nastawniku cinienia dowolnie natê¿enie pr¹du w kierunku jego zwiêkszania, podczas gdy przy
hamowaniu silnikiem pr¹d p³ynie w kierunku przeciwnym i powoduje zamkniêcie zaworów ró¿nicowych.
Urz¹dzenie steruj¹ce otrzymuje z
czujników nastêpuj¹ce informacje o aktualnych parametrach pracy silnika:
 rozruch,
 prêdkoæ obrotowa,
 temperatura silnika,
 cinienie powietrza,
 sk³ad mieszanki,
 bieg ja³owy lub pe³ne obci¹¿enie,
 z nadajnika impulsów zap³onu,
 z czujnika temperatury cieczy ch³odz¹cej,
 z czujnika cinienia barometrycznego,
 z sondy lambda,
 z czujnika po³o¿enia przepustnicy.
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Rys. 6.8. Schemat elektrohydraulicznego nastawnika cinienia [5]
1  dop³yw paliwa, 2  dysza, 3  p³ytka oporowa, 4  odp³yw paliwa, 5  biegun elektromagnesu, 6  uzwojenie elektromagnesu, 7 
linie si³ pola magnesu sta³ego, 8  sta³y magnes (na rysunku obrócony o 90°), 9  wkrêt
regulacyjny po³o¿enia podstawowego, 10  linie si³ pola elektromagnesu, 11  zwora elektromagnesu, L1 do L4  szczeliny

Cinienie wtrysku wynosi 350 kPa.
Wtryskiwacze robocze s¹ omywane powietrzem.
Nastawnik cinienia zastêpuje regulator fazy nagrzewania stosowany w uk³adzie
K-Jetronic. Podstawowymi czêciami nastawnika cinienia (rys. 6.8) s¹ dwa elektromagnesy, których dzia³anie mo¿na zmieniaæ przez ró¿ne zasilanie cewek. Miêdzy
elektromagnesami jest umieszczona elastyczna p³ytka ustalona w stanie równowagi. W wewnêtrznej przestrzeni nastawnika
wystêpuje zmieniaj¹ce siê cinienie w uk³adzie, poniewa¿ p³ytka przez dzia³anie elektromagnesów otwiera lub zamyka zale¿nie
od potrzeby dop³yw do przestrzeni nastawnika. O tak¹ sam¹ wartoæ, jak w dolnej
komorze, zmienia siê cinienie w górnej komorze zaworów ró¿nicowych, co zapewnia regulacjê wielkoci dawek paliwa p³yn¹cych do wtryskiwaczy.
Schemat elektryczny uk³adu KE-Jetronic przedstawia rys. 6.9, a w tab. 6.1
zamieszczono kody b³êdów.

Rys. 6.9. Schemat po³¹czeñ elektrycznych w uk³adzie KE-Jetronic podczas jazdy [5]
Tabela 6.1. Kody b³êdów dla uk³adu Bosch KE5.2-Jetronic  urz¹dzenie steruj¹ce

Kod b³yskowy/kod
czytnika kodów usterek
1
2
3
4
5
6
9
11
12
13
14
15

Opis
W pamiêci nie ma ¿adnych b³êdów. Wykonaæ czynnoci sprawdzaj¹ce
Przekanik pompy paliwa lub jej obwód
Brak sygna³u prêdkoci silnika
Sonda lambda lub jej obwód
Uszkodzone wyjcie urz¹dzenia steruj¹cego zaworu dodatkowego
powietrza
Uszkodzone wyjcie urz¹dzenia steruj¹cego wy³¹cznika kickdown
Grza³ka sondy lambda lub jej obwód
Brak sygna³u w³¹czaj¹cego sprê¿arkê klimatyzacji
Uszkodzone wyjcie urz¹dzenia steruj¹cego sprê¿arki klimatyzacji
Zbyt du¿y polizg paska sprê¿arki klimatyzacji
Nieprawid³owy sygna³ prêdkoci
Zwarcie w obwodzie pompy paliwa

Uk³ad Bosch D-Jetronic. Jest to
uk³ad wtryskowy, w którym paliwo jest
wtryskiwane okresowo pod niskim cinieniem do rur dolotowych silnika (rys.
6.10.). Sk³ada siê on z trzech wspó³pracuj¹cych obwodów:

 obwodu zasilania paliwem,
 obwodu doprowadzenia powietrza,
 elektronicznego obwodu sterowania.
Paliwo ze zbiornika poprzez filtr i
akumulator cinienia jest t³oczone pod
cinieniem 200 kPa do 220 kPa przez
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pompê rolkowo-komorow¹ o napêdzie
elektrycznym do przewodu zbiorczego paliwa i doprowadzane do wtryskiwaczy roboczych oraz do wtryskiwacza rozruchowego. Cinienie w obwodzie zasilania
paliwem utrzymuje regulator, który jest
po³¹czony przewodem nadmiaru paliwa ze
zbiornikiem. Zasysane powietrze jest doprowadzane przez filtr do kolektora dolotowego. Natê¿eniem przep³ywu powietrza
regulowane jest przepustnic¹ do poszczególnych cylindrów. Jeden z króæców w
kolektorze jest po³¹czony z czujnikiem
cinienia zasysanego powietrza.
Przy zamkniêtej przepustnicy niezbêdna iloæ powietrza jest doprowadzana przewodem bocznikowym. Podczas rozruchu
zimnego silnika i jego nagrzewania dodatkowe powietrze do silnika jest doprowadzane przez zawór powietrza dodatkowego.
Czujnik cinienia powietrza (rys.
6.11.) mierzy ró¿nicê miêdzy zewnêtrz-

nym cinieniem atmosferycznym i cinieniem bezwzglêdnym panuj¹cym w kolektorze dolotowym za przepustnic¹ od strony silnika oraz przetwarza t¹ ró¿nicê cinieñ na sygna³ elektryczny. Na podstawie natê¿enia pr¹du steruj¹cego jest okrelana podstawowa dawka paliwa wymagana dla aktualnego obci¹¿enia silnika.
Zestyki wyzwalaj¹ce w rozdzielaczu zap³onu s³u¿¹ do wprowadzania danych o
prêdkoci obrotowej silnika do mikroprocesora urz¹dzenia steruj¹cego, steruj¹ przerzutnikiem niezbêdnym do pracy elektrycznej pompy paliwa i s³u¿¹ do okrelania pocz¹tku wtrysku oraz grupy wtryskiwaczy
odpowiednio do po³o¿enia wa³u rozrz¹du.
Iloæ paliwa okrelona na podstawie obci¹¿enia silnika (czujnik cinienia) i prêdkoci obrotowej silnika (zestyki wyzwalaj¹ce)
jest korygowana w zale¿noci od temperatury. Temperatura zasysanego powietrza i
temperatura cieczy ch³odz¹cej s¹ mierzo-

Rys. 6.10. Uk³ad wtryskowy Bosch D-Jetronic [5]
1  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 2  elektromagnetyczny wtryskiwacz roboczy, 3  czujnik
cinienia w kolektorze dolotowym, 4  czujnik temperatury, 5  wy³¹cznik termiczny lub termiczno-czasowy, 6  elektromagnetyczny wtryskiwacz rozruchowy, 7  elektryczna pompa paliwa, 8 
filtr paliwa, 9  regulator cinienia paliwa, 10  zawór powietrza dodatkowego, 11  czujnik
po³o¿enia przepustnicy. 12  zestyki wyzwalaj¹ce
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Rys. 6.11. Budowa czujnika cinienia [5].
1  rdzeñ ruchomy, 2  uzwojenie pierwotne,
3  uzwojenie wtórne, 4  rdzeñ nieruchomy,
5  puszki aneroidu, 6  zderzak obci¹¿enia
maksymalnego, 7  zderzak obci¹¿eñ czêciowych, 8  przepona, 9  t³umik, 10  zaworek,
11  sprê¿yna p³aska.

Rys. 6.12. Czujnik po³o¿enia przepustnicy ze
stykiem wzbogacenia podczas pe³nego obci¹¿enia [5]

ne przez czujniki rezystancyjne o ujemnym
wspó³czynniku temperaturowym.
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (rys.
6.12.) przekazuje do urz¹dzenia steruj¹cego nastêpuj¹ce informacje:
 k¹t otwarcia przepustnicy,
 prêdkoæ otwierania przepustnicy
(wzbogacanie mieszanki podczas przyspieszania),

 maksymalne otwarcie przepustnicy

1  meandrowata cie¿ka przewodz¹ca do wzbogacania podczas pe³nego obci¹¿enia, 2  styk
pe³nego obci¹¿enia, 3  styk biegu ja³owego

(wzbogacenie podczas pe³nego obci¹¿enia),
 po³o¿enie zamkniêcia przepustnicy (odcinanie paliwa podczas hamowania silnikiem  tylko D-Jetronic I generacji).

Schemat blokowy EUS przedstawia
rys. 6.13.

Rys. 6.13. Schemat blokowy elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego uk³adu D-Jetronic [6]
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7. UK£ADY WTRYSKU BENZYNY L-JETRONIC
I MOTRONIC FIRMY BOSCH
Uk³ad wtrysku benzyny L-Jetronic
(rys. 7.1) jest uk³adem, w którym g³ówn¹
wielkoci¹ mierzon¹ w celu wyznaczenia
iloci wtryskiwanego paliwa, jest objêtoæ
zasysanego powietrza. St¹d litera L w
nazwie uk³adu (Luftmengenmessung 
pomiar natê¿enia przep³ywu powietrza).
Oprócz uk³adu L-Jetronic, wystêpuj¹
tak¿e jego kolejne generacje: LE i LH.

Pomiar iloci zasysanego powietrza
jest, przy elektronicznym sterowaniu
wtryskiwaniem, korzystniejszy od pomiaru cinienia w kolektorze dolotowym
(rys. 7.2.). Ma on nastêpuj¹ce zalety:
· kompensuje ró¿nice w stopniu nape³nienia powodowane tolerancjami produkcyjnymi, zu¿yciem silnika oraz osadzeniem siê nagaru w komorze spalania.

Rys. 7.1. Uk³ad wtryskowy L-Jetronic [10]
1  zbiornik paliwa, 2  elektryczna pompa paliwa, 3  filtr paliwa, 4  rura rozdzielaj¹ca, 5 
regulator cinienia paliwa, 6  przep³ywomierz powietrza, 6a  klapka przep³ywomierza, 7  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 8  czujnik temperatury, 9  elektromagnetyczny wtryskiwacz roboczy,
10  kolektor dolotowy, 11  elektromagnetyczny wtryskiwacz rozruchowy, 12  przepustnica, 12a 
czujniik po³o¿enia przepustnicy, 13  zawór powietrza dodatkowego, 14  w³¹cznik termiczno-czasowy, 15  rozdzielacz zap³onu, 16  przekanik, 17  w³¹cznik zap³onu, 18  akumulator.
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· kompensuje wp³yw zmian przeciwci-

nienia gazów wylotowych wynikaj¹cy z zastosowania dopalaczy termicznych lub katalitycznych, skutki zu¿ycia, zmian wysokoci nad poziomem
morza oraz zmian cinienia atmosferycznego w ci¹gu dnia,
· umo¿liwia obni¿enie kosztów w wyniku nie stosowania urz¹dzenia do
wzbogacania podczas przyspieszania,
dziêki temu, ¿e sygna³ odbierany z
przep³ywomierza powietrza wyprzedza nape³nienie cylindrów silnika,
· zapewnia bardziej równomierny bieg
ja³owy silnika,
· umo¿liwia stosowanie recyrkulacji
spalin w celu obni¿enia temperatury
komory spalania, gdy¿ przep³ywomierz mierzy tylko iloæ zasysanego
powietrza i wed³ug niej jest ustalana

Rys. 7.2. Wykres zale¿noci miêdzy iloci¹
zassanego powietrza, k¹tem odchylenia klapy spiêtrzaj¹cej, napiêciem
na potencjometrze i wielkoci¹ wtryniêtej dawki paliwa [5]
a  k¹t odchylenia klapy spiêtrzaj¹cej przep³ywomierza i , b  napiêcie na potencjometrze Us
c  wyznaczona przez urz¹dzenie steruj¹ce
dawka paliwa VE, d  wyznaczona teoretycznie
z iloci zassanego powietrza QL dawka paliwa

przez urz¹dzenie steruj¹ce wielkoæ
wtryskiwanej dawki paliwa.
Uk³ad L-Jetronic sk³ada siê z trzech
wspó³zale¿nych uk³adów:
· paliwowego,
· dolotowego powietrza,
· sterowania elektronicznego.
Paliwo jest zasysane ze zbiornika
przez pomp¹ rolkowo-komorow¹ napêdzan¹ elektrycznie i t³oczone poprzez filtr
dok³adnego oczyszczania i akumulator paliwa do przewodu rozdzielczego paliwa
wtryskiwaczy. Paliwo dop³ywa do sterowanych elektromagnetycznie wtryskiwaczy roboczych i wtryskiwacza rozruchowego. Regulator cinienia paliwa utrzymuje w obwodzie paliwa sta³e cinienie,
które przy pe³nym obci¹¿eniu w zale¿noci od typu samochodu wynosi
250...300 kPa. Zasysane powietrze jest
doprowadzane poprzez filtr i przep³ywomierz powietrza do przepustnicy w kolektorze dolotowym. Przy przep³ywomierzu
powietrza i kolektorze dolotowym jest jeden lub dwa przewody bocznikowe. Poza
tym przy kolektorze dolotowym znajduje
siê króciec przewodu podcinienia regulatora cinienia paliwa. W przep³ywomierzu iloæ zasysanego powietrza jest przetwarzana na sygna³ napiêcia. Ten sygna³ i
dane o prêdkoci obrotowej podawane
przez rozdzielacz zap³onu okrelaj¹ w zasadzie wielkoæ wtryskiwanej dawki paliwa. Podczas biegu ja³owego i nagrzewania silnika zwiêkszona iloæ powietrza jest
doprowadzana przez suwakowy zawór
powietrza dodatkowego.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce
jest po³¹czone z elementami uk³adu wi¹zk¹ przewodów ze z³¹czem 35-stykowym.
Urz¹dzenie steruj¹ce wytwarza, na podstawie informacji z poszczególnych czujników, impulsy steruj¹ce, które powoduj¹
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otwieranie wtryskiwaczy na dok³adnie
okrelony czas. Wtryskiwacze uk³adu LJetronic s¹ po³¹czone równolegle i wtryskuj¹ paliwo przed zaworami dolotowymi równoczenie dwa razy na jeden obrót
wa³u rozrz¹du. Sterowanie odbywa siê
przez zestyki akumulatorowego uk³adu
zap³onowego. Schemat elektryczny uk³adu L-Jetronic przedstawia rys. 7.3.
Uk³ad wtryskowy Bosch LE-Jetronic (rys. 7.4) jest rozwiniêciem uk³adów
L-Jetronic I i II generacji. Wyeliminowano
w nim rezystory dodatkowe wtryskiwaczy.
Urz¹dzenie steruj¹ce jest bardziej zwarte,
zmniejszono liczb¹ elementów pó³przewodnikowych, jak równie¿ liczba jego styków  z 35 do 25 (rys. 7.5). W uk³adzie
LE-Jetronic funkcjê odcinania paliwa podczas hamowania silnikiem wbudowano w
urz¹dzenie steruj¹ce, które natomiast nie
bierze udzia³u w uruchamianiu zimnego
silnika  wtryskiwacz rozruchowy jest sterowany wy³¹cznikiem termiczno-czasowym. Rezystancjê uzwojenia wtryskiwa-

cza zmieniono z 2,5 W na 16,2 W. Wtryskiwacze robocze dla odró¿nienia maj¹
¿ó³t¹ obudowê z³¹cza elektrycznego.
W przep³ywomierzu powietrza usuniêto zestyk steruj¹cy pomp¹ paliwa.
Czujnik temperatury zasysanego powietrza jest po³¹czony równolegle z dzielnikiem napiêcia. Zmniejszono liczbê z³¹czy
przewodów z siedmiu w poprzednim uk³adzie do czterech. Pi¹te z³¹cze nie jest wykorzystane. Sterowanie pomp¹ paliwa
odbywa siê poprzez przekanik za³¹czaj¹cy z elektronicznym cz³onem czasowym.
T³oczenie paliwa jest przerywane po oko³o
0,15 sekundy, jeli silnik nie pracuje.
Liczbê przewodów w wi¹zce zmniejszono z 21 w poprzednim uk³adzie do 11
i zmieniono wtyk z³¹cza wi¹zki przewodów. Cinienie w obwodzie zasilania paliwem obni¿ono z 300 kPa do 250 kPa.
Przelewowy regulator cinienia paliwa jest
zaprojektowany na cinienie 260 do 340
kPa. Dla odró¿nienia jest on oznakowany
zielonym znakiem na obudowie.

Rys. 7.3. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Bosch L-Jetronic silnika Opel 2.0 E [4]
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Rys. 7.4. Uk³ad wtryskowy Bosch LE-Jetronic [5]
1  wtryskiwacz roboczy, 2  wtryskiwacz rozruchowy, 3  przep³ywomierz powietrza, 4  zawór
powietrza dodatkowego, 5  elektryczna pompa paliwa, 6  filtr paliwa, 7  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 8  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 9  czujnik temperatury, 10  wy³¹cznik termiczno-czasowy

Rys. 7.5. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Bosch LE-Jetronic silnika Opel 2.0 E [5]
1  z³¹cze wielostykowe urz¹dzenia steruj¹cego, 2  przekanik steruj¹cy, 3  bezpiecznik, 4 
pompa paliwa, 5  wtryskiwacz roboczy, 6  wtryskiwacz roboczy, 7, 8  wtryskiwacz roboczy,
9  wtryskiwacz rozruchowy, 10  wy³¹cznik termiczno-czasowy, 11  przep³ywomierz powietrza,
12  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 13  zawór powietrza dodatkowego, 14  czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej, 15, 16  zacisk masy wi¹zki przewodów
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Uk³ad wtryskowy Bosch LH-Jetronic
(rys. 7.6). ró¿ni siê od uk³adu L-Jetronic
przep³ywomierzem masowym z gor¹cym
drutem (rys. i opis w rozdz. 2.2) i elektronicznym urz¹dzeniem steruj¹cym.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce,
wykonane technik¹ cyfrow¹, wyposa¿ono w mikrokomputer, który sk³ada siê z
trzech zintegrowanych cz³onów, tj. jednostki centralnej CPU (Central processing
unit), jednostki wejcia wyjcia (inputoutput) oraz pamiêci o pojemnoci
2000 s³ów 10-bitowych. Do dok³adnego
okrelenia masy zasysanego powietrza,
tak¿e w przypadku pulsacji strumienia w
przep³ywomierzu, sygna³ elektryczny termoanemometru jest poddawany kontroli
w bardzo krótkich odstêpach czasu, a
wyniki przetwarzane z du¿¹ czêstotliwoci¹ w procesorze. W omawianym przyk³adzie odbywa siê to w czasie 0,001 s.

Kody b³êdów dla uk³adu LH4.1-Jetronic zamieszczono w tab. 7.1.
Uk³ad wtryskowy Bosch Motronic
(rys. 7.7 i 7.9) Jest to zintegrowany wielopunktowy systemem wtryskowo  zap³onowy przeznaczony do sterowania zap³onem i wtryskiem paliwa. Wykorzystuje informacje pochodz¹ce od czujników
umieszczonych na silniku. Zmierzone
przez czujniki parametry umo¿liwiaj¹
sta³e dozowanie w³aciwej dawki paliwa
i zapewniaj¹ ustawienie dok³adnego k¹ta
wyprzedzenia zap³onu. Mówi¹c inaczej,
informacje dotycz¹ce wartoci prêdkoci
obrotowej, obci¹¿enia silnika, temperatury silnika, iloci zasysanego powietrza,
temperatury powietrza, po³o¿enia przepustnicy i sk³adu gazów spalinowych s¹
przekazywane do centralnego urz¹dzenia steruj¹cego, które na podstawie tych
danych reguluje dop³yw paliwa i k¹t

Rys. 7.6. Uk³ad wtryskowy Bosch LH-Jetronic [5]
1  przep³ywomierz powietrza, 2  zawór powietrza dodatkowego, 3  filtr paliwa, 4  czujnik
po³o¿enia przepustnicy, 5  regulator cinienia paliwa, 6  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 7 
elektryczna pompa paliwa, 8  sonda lambda, 9  wtryskiwacz, 10  czujnik temperatury
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Tabela 7.1. Kody b³êdów uk³adu Bosch LH4.1-Jetronic  uk³ad podstawowy.

Kod b³yskowy/
kod czytnika
1
5
6
7
9
10
10
11
12
12
15
16
17

Opis
W pamiêci nie ma ¿adnych kodów. Wykonaæ zwyk³e czynnoci sprawdzaj¹ce
Przekroczona maksymalna dopuszczalna temperatura w obudowie uk³adu
Zablokowane elektromagnetyczne sprzêg³o sprê¿arki klimatyzacji
Polizg paska wieloklinowego
Przerwane zasilanie elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego (N3/1)
Przerwane zasilanie elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego (N3/1)
Przerwane zasilanie wtryskiwaczy paliwa (N3/1)
Przerwane zasilanie urz¹dzeñ steruj¹cych wyposa¿enia dodatkowego
Napiêcie zasilaj¹ce urz¹dzenie steruj¹ce uk³adu ABS (N30) lub ABS/ASR (N30/1)
Przerwana automatyczna blokada urz¹dzenia steruj¹cego mechanizmu
ró¿nicowego (N30/2)  kod alternatywny
Przerwane zasilanie zaworu (Y3) uk³adu kickdown automatycznej skrzyni biegów
Przerwane zasilanie elektromagnetycznego sprzêg³a sprê¿arki klimatyzacji
Przerwane zasilanie silnika dmuchawy uk³adu (M2/2)

Rys. 7.7. Schemat uk³adu Motronic [5]
1  zbiornik paliwa, 2  pompa paliwa, 3  filtr paliwa,4  regulator cinienia,5  t³umik pulsacji,
6  urz¹dzenie steruj¹ce, 7  rozdzielacz zap³onu, 8  wtryskiwacz roboczy, 9  wtryskiwacz
rozruchowy, 10  przepustnica, 11  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 12  przep³ywomierz powietrza, 13  sonda lambda, 14  w³¹cznik termiczno-czasowy, 15  czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej, 16  zawór powietrza dodatkowego, 17  czujnik po³o¿enia wa³u korbowego, 18  przekanik g³ówny, 19  przekanik pompy paliwa
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Rys. 7.8. Charakterystyka ogólna k¹ta wyprzedzenia zap³onu w systemie Motronic w porównaniu
z charakterystyk¹ realizowan¹ systemem mechanicznym [5].
a  w systemie Motronic, b  realizowana mechanicznie

Rys. 7.9. Schemat systemu Motronic ME7 [30]
1  filtr z wêglem aktywnym, 2  zawór odcinaj¹cy, 3  zawór odpowietrzania zbiornika paliwa,
4  czujnik cinienia w kolektorze dolotowym, 5  wtryskiwacz paliwa, 6  wieca zap³onowa,
7  czujnik fazy pracy silnika, 8  pompa powietrza wtórnego, 9  zawór regulacji dop³ywu powietrza wtórnego, 10  przep³ywomierz powietrza zasysanego, 11  elektronicznie sterowana przepustnica, 12  zawór recyrkulacji spalin, 13  czujnik spalania stukowego, 14  czujnik prêdkoci
obrotowej, 15  czujnik temperatury silnika, 16  sonda lambda, 17  elektroniczne urz¹dzenie
steruj¹ce, 18  z³¹cze diagnostyczne, 19  lampka kontrolna, 20  immobilizer, 21  czujnik cinienia paliwa, 22  elektryczna pompa paliwa, 23  modu³ peda³u gazu, 24  akumulator.
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wyprzedzenia zap³onu, zgodnie z systemem wprowadzonym do pamiêci urz¹dzenia. Na rys. 7.8 pokazano porównanie
charakterystyki ogólnej k¹ta wyprzedzenia
zap³onu okrelonej dla mechanicznego sterowania oraz charakterystyki dla sterowania metod¹ elektroniczn¹.
G³ównymi funkcjami sytemu wtryskowo-zap³onowego Bosch jest zarz¹dzanie
wtryskiem i zap³onem oraz sterowanie za³¹czaniem urz¹dzeñ maj¹cych wp³yw na
pracê silnika. Elektroniczne urz¹dzenie
ustala czas wtrysku na podstawie:
· parametrów rzeczywistych otrzymanych z czujników systemu,
· procedur zapisanych w pamiêci ROM
EUS,
· danych odniesienia zapisanych w pamiêci EPROM.
Przyjmuj¹c charakterystyki fizyczne
paliwa (lepkoæ i gêstoæ) oraz ró¿nicê
pomiêdzy cinieniem paliwa a cinieniem
w kana³ach dolotowych za sta³e  iloæ
wtryskiwanego paliwa zale¿y tylko i wy³¹cznie od czasu otwarcia wtryskiwacza.

Dlatego w uk³adzie zasilania paliwowego musi byæ stosowany regulator cinienia paliwa sterowany podcinieniem kolektora ss¹cego.
System wtryskowo  zap³onowy realizuje nastêpuj¹ce podstawowe funkcje:
· dobiera czasy wtrysku,
· dobiera wyprzedzenie zap³onu,
· steruje rozruchem zimnego silnika,
· steruje wzbogacaniem mieszanki w
czasie przyspieszania,
· odcina paliwo w czasie hamowania,
· zarz¹dza biegiem ja³owym silnika,
· ogranicza prêdkoæ obrotow¹ silnika,
· kontroluje spalanie  czujnik Lambda,
· steruje oparami paliwa,
· uwzglêdnia detonacje,
· kontroluje sterowanie klimatyzacj¹,
· przeprowadza autoadaptacjê,
· steruje blokowaniem silnika,
· realizuje samo diagnozê.
Na rys. 7.10 przedstawiono schemat
elektryczny uk³adu Motronic M2.8, a w
tab. 7.2 zamieszczono kody b³êdów uk³adu Motronic 6.0/6.1.
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Rys. 7.10. Schemat elektryczny uk³adu Bosch Motronic M 2.8 [4].

80

Tabela 7.2. Kody b³êdów dla uk³adu Bosch Motronic 6.0/6.1

Kod b³yskowy /
kod czytnika
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
13
14
15
20
21
22
24
26
27
28
29
30
31
36
37
49

Opis
W pamiêci nie ma ¿adnych kodów. Wykonaæ zwyk³e czynnoci
sprawdzaj¹ce.
Czujnik temperatury p³ynu ch³odz¹cego lub jego obwód.
Czujnik temperatury powietrza lub jego obwód.
Czujnik cinienia bezwzglêdnego lub jego obwód.
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (wy³¹cznik) lub jego obwód.
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód.
Czujnik po³o¿enia przepustnicy (potencjometr) lub jego obwód.
Zawór regulacyjny prêdkoci obrotowej biegu ja³owego lub jego obwód.
Sonda lambda lub jej obwód.
Sonda lambda lub jej obwód.
Sonda lambda lub jej obwód.
Wtryskiwacze 1. i 4.
Wtryskiwacze 2. i 3.
Sonda lambda lub jej obwód.
Obwód pierwotny uk³adu zap³onu, 1. i 4. cylinder.
Obwód pierwotny uk³adu zap³onu, 2. i 3. cylinder.
Sygna³ prêdkoci silnika lub obwód.
Kodowanie liczby oktanowej lub obwód.
Sygna³ prêdkoci silnika lub obwód.
Czujnik prêdkoci pojazdu lub jego obwód.
Zawór regulacyjny powietrza wlotowego lub jego obwód, przekanik
ogrzewania wstêpnego lub obwód
Obwód pompy paliwa.
Potencjometr CO lub jego obwód.
Zawór elektromagnetyczny filtra z wêglem aktywnym lub jego obwód.
Automatyczna skrzynia biegów.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce.
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8. UK£ADY WTRYSKU MONO-JETRONIC
I MONO-MOTRONIC FIRMY BOSCH
Uk³ad Bosch Mono-Jetronic (rys.
8.1), jest to uk³ad wtryskowy jednopunktowy, niskocinieniowy, sterowany elektronicznie. Zosta³ opracowany z przeznaczeniem do 4-cylindrowych silników o
pojemnoci do 1,8 dm3.
Zespó³ wtryskowy z wtryskiwaczem
elektromagnetycznym przed przepustnic¹ w kolektorze dolotowym silnika stanowi istotny element uk³adu Bosch
Mono-Jetronic.
Wtryniête paliwo jest rozdzielane do
poszczególnych cylindrów przez kolektor
dolotowy.
W celu optymalnego doboru sk³adu
mieszanki palnej we wszystkich warun-

kach pracy silnika zastosowano ró¿ne
czujniki informuj¹ce o istotnych wielkociach okrelaj¹cych stan pracy silnika. Sygna³y z czujników s¹ przekazywane do elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego, które po ich przetworzeniu
wysy³a odpowiednie impulsy steruj¹ce
do ró¿nych cz³onów wykonawczych
uk³adu (rys. 8.2).
Uk³ad Bosch Mono-Jetronic ma do
spe³nienia nastêpuj¹ce zadania:
· zasilanie paliwem;
· gromadzenie bie¿¹cych informacji o
warunkach pracy silnika;
· przetwarzanie ww. informacji

Rys. 8.1. Schemat budowy uk³adu wtryskowego Bosch Mono-Jetronic, sterowanego wed³ug funkcji
a/n z samo adaptacj¹ [5]
1  elektryczna pompa paliwa, 2  filtr paliwa. 3  wtryskiwacz, 4  regulator cinienia paliwa,
5  czujnik temperatury powietrza zasysanego, 6  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 7  regulator temperatury. 8  czuinik po³o¿enia przepustnicy, 9  czujnik temperatury silnika, 10  sonda
lambda, 11  rozdzielacz zap³onu
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Rys. 8.2. Schemat dzia³ania ukladu Bosch Mono-Jetronic [5]
a  zasilanie paliwem, b  gromadzenie danych o warunkach pracy silnika i ich przetwarzanie, A 
diagnoza, B  napiêcie instalacji elektrycznej, C  czujnik temperatury silnika, D  sonda lambda,
E  prêdkoæ obrotowa, F  klimatyzator, G  automatyczna skrzynia przek³adniowa

Paliwo pobierane ze zbiornika jest t³oczone w sposób ci¹g³y elektryczn¹ pomp¹ poprzez filtr do zespo³u wtryskiwacza.
Wêgiel aktywny ma zdolnoæ absorpcji par paliwa, które nale¿y jednak z poch³aniacza w jaki sposób odprowadziæ.
Aby to umo¿liwiæ, do poch³aniacza doprowadza siê wie¿e powietrze z otoczenia, które pod wp³ywem podcinienia w
kolektorze dolotowym silnika porywa paliwo z poch³aniacza, doprowadzaj¹c je do
kolektora dolotowego. Powietrze z zawartoci¹ paliwa zostaje doprowadzone
do cylindrów i podlega procesowi spalania (rys. 8.3).
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce
wysy³a odpowiednie impulsy do zaworu
regulacyjnego par paliwa w celu dok³adnego sterowania wielkoci powietrza
zmieszanego z parami paliwa.

Rys. 8.3. Schemat uk³adu odprowadzania par
paliwa [5]
1  przewód doprowadzaj¹cy pary paliwa ze
zbiornika paliwa do pojemnika z wêglem aktywnym, 2  pojemnik z wêglem aktywnym (poch³aniacz par paliwa), 3  dop³yw powietrza z otoczenia, 4  zawór regulacyjny przep³ywu par paliwa (regeneracyjny), 5  dop³yw do kolektora
dolotowego silnika, 6  przepustnica ps  cinienie w przewodzie dolotowym, pu  cinienie otoczenia, Dp  ró¿nica miêdzy cinieniem otoczenia a cinieniem w kolektorze dolotowym
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Równomierny rozdzia³ mieszanki palnej do poszczególnych cylindrów stanowi istotny warunek dobrego spalania i uzyskania mo¿liwie ma³ej zawartoci szkodliwych sk³adników w spalinach.
Z tego wzglêdu poszczególne punkty
pracy silnika w polu charakterystyki wielkoci l musz¹ odpowiadaæ obszarowi pracy wtryskiwacza, gdzie istnieje zale¿noæ
liniowa wydatku i czasu wtrysku (rys. 8.4).
Urz¹dzenie steruj¹ce uk³adu Bosch
Mono-Jetronic jest po³¹czone za porednictwem z³¹cza 25-stykowego ze wszystkimi elementami uk³adu oraz z instalacj¹
elektryczn¹ samochodu (rys. 8.6).
Urz¹dzenie steruj¹ce jest po³¹czone
stale za porednictwem z³¹cza stykowego
z dodatnim biegunem akumulatora (zacisk
30). Dziêki sta³emu zasilaniu napiêciem
utrzymywana jest zawartoæ pamiêci obejmuj¹ca miêdzy innymi informacje diagnostyczne (zapamiêtane b³êdy) oraz zapamiêtane wartoci adaptacyjne tak¿e przez

okresy unieruchomienia silnika. Po w³¹czeniu zap³onu nastêpuje po³¹czenie drugiego obwodu elektrycznego zasilania
urz¹dzenia steruj¹cego.
Sonda lambda znajduj¹ca siê w strumieniu spalin wysy³a nieprzerwanie informacjê o bie¿¹cej wartoci wspó³czynnika
nadmiaru powietrza l na podstawie której
urz¹dzenie steruj¹ce dokonuje regulacji
sk³adu mieszanki do sta³ej wartoci l=1.
Regulacja wielkoci l nak³ada siê na podstawowy system sterowania sk³adem mieszanki wg pola charakterystyki l (rys. 8.5).
Uk³ad wtryskowy Bosch Mono-Motronic. Wprowadzaj¹c do pamiêci elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego uk³adu Mono-Jetronic charakterystykê ogóln¹ k¹ta wyprzedzenia zap³onu elektronicznego w postaci mapy cyfrowej, firma Bosch w koñcu roku 1990 wypuci³a
na rynek uk³ad wtryskowy zintegrowany
z uk³adem zap³onowym pod nazw¹

Rys. 8.4. Przebieg charakterystyki wydatku
wtryskiwacza w funkcji czasu wtrysku [5]
a  dla prêdkoci obrotowej 900 obr/min (odpowiada czêstoci impulsów wtrysku co 33
ms), b  dla prêdkoci obrotowej 6000 obr/
min (odpowiada czêstoci impulsów wtryskowych co 5 ms) 1  zw³oka wywo³ana spadkiem napiêcia, 2  zakres charakterystyki nieliniowej, 3  zakres czasu wtrysku odpowiadaj¹cy pracy na biegu ja³owym lub przy zerowym obci¹¿eniu, 4  zakres czasu wtrysku przy
pe³nym obci¹¿eniu
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Rys. 8.5. Schemat obwodu regulacji wspó³czynnika l z udzia³em sondy lambda [5]
1  paliwo, 2  powietrze, 3  zespó³ wtryskowy, 4  wtryskiwacz, 5  silnik, 6  sonda lambda, 7  katalizator, 8  urz¹dzenie steruj¹ce z
uk³adem regulacji l, 9  spaliny, Ul  napiêcie sondy lambda, Uv  impuls steruj¹cy do
wtryskiwacza

Rys. 8.6. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu wtryskowego Bosch Mono-Jetronic [5]
B1  czujnik temperatury powietrza, B2  ogrzewana sonda lambda, B3  czujnik temperatury
silnika, B4  potencjometr przepustnicy, F1. F2  bezpieczniki, H1  lampa diagnozy i wtyk diagnostyczny, K1  przekanik pompy paliwa, K2  przekanik g³ówny, Kl. 1/TD  sygna³ prêdkoci
obrotowej, R1  rezystor wejciowy, S1  w³¹czenie gotowoci klimatyzatora, S2  w³¹czenie
sprê¿arki klimatyzatora, S3  po³o¿enie dwigni automatycznej skrzynki przek³adniowej, W1 
kodowanie tv, W2  kodowanie typu pompy, X1  urz¹dzenie steruj¹ce, Y1  zawór par paliwa,
Y2  pompa paliwa z napêdem elektrycznym, Y3  wtryskiwacz, Y4  nastawnik przepustnicy z
wy³¹cznikiem po³o¿enia biegu ja³owego

Mono-Motronic. Urz¹dzenie steruj¹ce,
dziêki procesorowi, oprócz danych dotycz¹cych wtrysku przelicza tak¿e wymagane wartoci k¹ta wyprzedzenia zap³onu
i steruje wartoci¹ k¹ta zwarcia.
W uk³adzie wtryskowym systemu
Mono-Motronic (rys. 8.7) stosuje siê jeden, umieszczony nad przepustnic¹, wtryskiwacz sterowany elektromagnetycznie.
Wielkoæ dawki paliwa jest sterowana
poprzez regulacjê d³ugoci czasu wtrysku.
W uk³adzie Mono-Motronic informacje o
bie¿¹cym k¹cie otwarcia przepustnicy a
oraz prêdkoci obrotowej n s¹ przekazy-

wane do elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego, zawieraj¹cego w pamiêci cyfrowej mapê charakterystyk czasów wtrysku
w funkcji a/n.
Do dalszych funkcji uk³adu MonoMotronic nale¿¹: wzbogacanie mieszanki podczas rozruchu zimnego silnika, nagrzewania silnika oraz podczas przyspieszania, regulacja prêdkoci obrotowej biegu ja³owego oraz odcinanie paliwa podczas hamowania silnikiem, regulacja l,
sterowanie przep³ywem par paliwa ze
zbiornika paliwa, a tak¿e diagnoza b³êdów.
Dziêki obwodowi regulacji przep³ywu
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Rys. 8.7. Schemat budowy uk³adu Bosch Mono-Motronic [5]
1  czujnik temperatury powietrza zasysanego, 2  wtryskiwacz, 3  regulator cinienia paliwa,
4  nastawnik przepustnicy, 5  zawór regulacyjny par paliwa, 6  czujnik temperatury cieczy
ch³odz¹cej, 7  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 8  pojemnik z wêglem aktywnym, 9  filtr paliwa,
10  sonda lambda, 11  rozdzielacz zap³onu, 12  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 13  pompa
paliwa napêdzana elektrycznie, 14  cewka zap³onowa z tranzystorem mocy, 15  diagnoza

par paliwa zgromadzonego w poch³aniaczu z wêglem aktywnym, paliwo odparowane w zbiorniku zostaje doprowadzone
do silnika i spalone.
Zastosowanie systemu samo adaptacji uk³adu Mono-Motronic (zdolnoci
uczenia siê) pozwala na niezawodne
okrelenie i skompensowanie indywidualnych rozrzutów wykonawczych silni-
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ka i zespo³u wtryskowego oraz zmian
wynikaj¹cych z ich zu¿ywania siê. Dotyczy to równie¿ wp³ywu zmian gêstoci powietrza, np. podczas jazdy na ró¿nych wysokociach. Ci¹g³a samo diagnoza pozwala na bie¿¹ce wykrywanie
b³êdów dzia³ania czujników, elementów
wykonawczych oraz uszkodzeñ wi¹zki
przewodów.

9. UK£ADY WTRYSKOWE BENZYNY INNYCH
FIRM
W rozdziale tym zostan¹ przedstawione nastêpuj¹ce uk³ady wtryskowe benzyny firm japoñskich i europejskich:
· Mitsubischi ECI,
· Digifant,
· Renix,
· Multec.

9.1. Wtrysk benzyny Mitsubishi
ECI
Uk³ad poredniego wtrysku benzyny
Mitsubishi ECI, w którym wykorzystano
podstawowe, opatentowane rozwi¹zania

Rys. 9.1. Schemat uk³adu Mitsubischi ECI [4]
1  impulsy elektryczne odpowiadaj¹ce czêstotliwoci zawirowañ powietrza, 2  temperatura zasysanego powietrza, 3  wy³¹cznik biegu ja³owego, 4  uchylenie przepustnicy, 5  cinienie do³adowania, 6  prêdkoæ obrotowa silnika, 7  temperatura cieczy ch³odz¹cej, 8  napiêcie akumulatora
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firmy Bosch, sk³ada siê z obwodu zasilania paliwem, obwodu dolotowego powietrza, elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego i urz¹dzeñ pomocniczych (rys. 9.1).
Paliwo jest t³oczone przez pompê ³opatkow¹ o napêdzie elektrycznym. Zawór
przelewowy pompy paliwa jest ustawiony na cinienie otwarcia 450 do 600 kPa.
Paliwo jest wtryskiwane na przemian
przez dwa wtryskiwacze do komory mieszania uk³adu ECI. Dawka paliwa doprowadzona do silnika jest okrelona przez
czêstotliwoæ wtrysku i czas wtrysku. W
tym celu elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce wysy³a impulsy steruj¹ce, które s¹
kszta³towane w zale¿noci od zmierzonej
masy powietrza i wartoci korekcyjnych.
W górnym zakresie mocy iloæ doprowadzanego paliwa jest okrelana w wiêkszym
stopniu przez prêdkoæ obrotow¹ silnika
ni¿ przez zmierzon¹ masê powietrza.
Masê zasysanego powietrza mierzy
znajduj¹cy siê w filtrze powietrza prze-

p³ywomierz (rys. 9.2) wyposa¿ony w przewód obejciowy do regulacji natê¿enia
przep³ywu. Dawki paliwa s¹ doprowadzane przez dwa wtryskiwacze umieszczone
nad przepustnic¹. Czas wtrysku jest korygowany na podstawie nastêpuj¹cych dodatkowych sygna³ów:
· temperatury zasysanego powietrza,
· po³o¿enia przepustnicy na biegu ja³owym,
· ruchu przepustnicy,
· cinienia do³adowania silnika,
· prêdkoci obrotowej silnika,
· temperatury cieczy ch³odz¹cej,
· napiêcia akumulatora.
Gdy silnik jest zimny, k¹t otwarcia
przepustnicy jest ograniczony. Zawartoæ CO w spalinach jest regulowana za
pomoc¹ rezystora nastawnego. Dwa
wtryskiwacze s¹ umieszczone we wspólnej obudowie. Zasilanie uk³adu napiêciem odbywa si¹ przez przekanik steruj¹cy. Gdy zap³on jest w³¹czony i silnik nie pracuje, jest wy³¹czane zasilanie pompy paliwa.

9.2. Uk³ad wtryskowy Renix

Rys. 9.2. Masowy przep³ywomierz powietrza
pracuj¹cy na zasadzie wirów powietrznych Karmana (Mitsubishi) [4]
1  prostownica strumienia, 2  s³upek pryzmatyczny wytwarzaj¹cy wiry powietrza, 3 
p³yty do stabilizacji wirów, 4  nadajnik, 5 
wir powietrzny, 6  generator fal ultradwiêkowych, 7  modulowane fale ultradwiêkowe, 8  wzmacniacz, 9  fale ultradwiêkowe
przekszta³cone na impulsy elektryczne, 10 
odbiornik, 11  kana³ obejciowy
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Renix jest to elektronicznie sterowany uk³ad wtryskowy, dziêki któremu jest
mo¿liwe wtryskiwanie paliwa do kolektora dolotowego w równych odstêpach
czasu (rys.9.3). Sygna³ o zapotrzebowaniu na paliwo, uzale¿niony od iloci zasysanego powietrza, zostaje przekazany
do centralnego urz¹dzenia steruj¹cego w
postaci impulsu przekazanego przez odpowiedni czujnik (czujnik cinienia bezwzglêdnego), po³¹czony z kolektorem dolotowym i dok³adnie mierz¹cy w jego
wnêtrzu cinienie. Pozosta³e czujniki
po³¹czone z centralnym urz¹dzeniem
steruj¹cym przekazuj¹ sygna³y dotycz¹ce

Rys. 9.3. Schemat uk³adu Renix [17].
1  zbiornik paliwa, 2  elektryczna pompa paliwa, 3  filtr paliwa, 4  kolektor wtryskiwaczy, 5 
regulator cinienia paliwa, 6  centralne urz¹dzenie steruj¹ce, 7  wtryskiwacz, 8  czujnik cinienia bezwzglêdnego, 9  potencjometr regulacji stê¿enia CO, 10  przekanik g³ówny, 11  modu³
mocy, 12  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 13  czujnik temperatury powietrza, 14  regulator
prêdkoci obrotowej biegu ja³owego, 15  czujnik spalania stukowego, 16  czujnik temperatury
silnika, 17  czujnik prêdkoci obrotowej i po³o¿enia wa³u korbowego, 18  akumulator, 19 
wy³¹cznik zap³onu

temperatury silnika, temperatury powietrza i po³o¿enia przepustnicy.
Centralne urz¹dzenie steruj¹ce kontroluje parametry wzglêdne zasilania: iloæ
paliwa dostarczanego do ka¿dego cylindra
w jednym cyklu oraz w czasie uruchamiania silnika (rys. 9.4). W celu okrelenia poszczególnych parametrów do urz¹dzenia s¹
dostarczane nastêpuj¹ce informacje:
1) bezwzglêdna wartoæ cinienia w kolektorze dolotowym (czujnik cinienia
bezwzglêdnego).
2) temperatura zasysanego przez silnik powietrza (czujnik temperatury powietrza).
3) temperatura silnika (czujnik temperatury silnika),

4) prêdkoæ obrotowa silnika i po³o¿enie
wa³u korbowego w odniesieniu do górnego zwrotnego po³o¿enia,
5) po³o¿enie przepustnicy (czujnik po³o¿enia przepustnicy).

9.3. Digifant
Jest to elektronicznie sterowany uk³ad
wtryskowy i zap³onowy, zrealizowany w
technice cyfrowej (rys. 9.5). Paliwo jest
wtryskiwane w sposób przerywany do kolektora dolotowego. Zap³on jest kontrolowany przez charakterystyki wprowadzone do pamiêci centralnego urz¹dzenia
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Rys. 9.4. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Renix [17].

steruj¹cego. Sygna³ o zapotrzebowaniu na
paliwo, uzale¿niony od iloci zasysanego
powietrza, zostaje przekazany do centralnego urz¹dzenia steruj¹cego w postaci sygna³u elektrycznego pochodz¹cego od
przep³ywomierza powietrza.
Centralne urz¹dzenie steruj¹ce wysy³a sygna³y do wtryskiwaczy i cewki za-
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p³onowej w celu zmiany k¹ta wyprzedzenia zap³onu. W ten sposób zapewnia optymalny punkt, w którym nastêpuje wtrysk
paliwa i zap³on. Stopieñ szkodliwoci gazów spalinowych jest znacznie ograniczony równie¿ dziêki sondzie lambda, która
zapewnia sta³¹ kontrole optymalnego stosunku paliwa do powietrza.

Rys. 9.5. Schemat uk³adu Digifant [17]
1  zbiornik paliwa, 2  elektryczna pompa paliwa, 3  filtr paliwa, 4  rozdzielacz paliwa, 5 
regulator cinienia paliwa, 6  centralne urz¹dzenie steruj¹ce, 7  cewka zap³onowa, 8  rozdzielacz zap³onu z czujnikiem Halla, 9  wieca zap³onowa, 10  wtryskiwacz, 11  wkrêt regulacji
prêdkoci obrotowej biegu ja³owego, 12  przepustnica gazu, 13  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 14  przep³ywomierz powietrza, 15  czujnik temperatury silnika, 16  czujnik spalania
stukowego, 17  sonda lambda, 18  regulator biegu ja³owego, 19  akumulator, 20  wy³¹cznik
zap³onu, 21  przekanik pompy paliwa, 22  przekanik g³ówny, 23  modu³ mocy

Wewn¹trz centralnego urz¹dzenia
steruj¹cego znajduj¹ siê obwody scalone maj¹ce podstawowe znaczenie dla prawid³owej pracy systemu w sytuacjach
awaryjnych.
W przypadku uszkodzenia jednego z
czujników centralne urz¹dzenie steruj¹ce
automatycznie siê przystosowuje do dzia³ania w warunkach awaryjnych, aby silnik móg³ pracowaæ, nawet jeli bêdzie to
praca nieregularna, a¿ do chwili dokonania niezbêdnej naprawy.

Jedynie w przypadku awarii czujnika
Halla silnik zostaje unieruchomiony, poniewa¿ centralne urz¹dzenie steruj¹ce przestaje otrzymywaæ sygna³ informuj¹cy o wartoci prêdkoci obrotowej. Schemat po³¹czeñ elektrycznych przedstawia rys. 9.6.

9.4. Wtrysk benzyny GM Multec
W jednopunktowym uk³adzie wtrysku
benzyny paliwo jest doprowadzane do silnika tylko przez jeden centralnie umiesz-
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Rys. 9.6. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Digifant [18]

czony wtryskiwacz, który znajduje siê na
kolektorze dolotowym nad przepustnic¹,
w tzw. zespole wtryskowym, w miejscu
zajmowanym tradycyjnie w silnikach benzynowych przez ganik.
Jednopunktowy uk³ad wtryskowy
GM Multec, opracowany przez firm¹
General Motors, jest sterowany elektronicznie za pomoc¹ cyfrowego urz¹dzenia steruj¹cego, które oprócz czasu wtrysku steruje tak¿e chwil¹ wtrysku, nape³nieniem silnika podczas biegu ja³owego
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i odcinaniem paliwa podczas hamowania
silnikiem (rys 9.7).
Zespó³ wtryskowy (rys. 9.8), sk³adaj¹cy siê z pokrywy i obudowy przepustnicy, jest umieszczony w rodkowej czêci
kolektora dolotowego. Paliwo jest wtryskiwane strumieniem w kszta³cie sto¿ka
nad przepustnicê pod sta³ym cinieniem
76 kPa, utrzymywanym przez regulator
cinienia paliwa. Prêdkoæ obrotowa biegu ja³owego jest regulowana przez zawór
powietrza dodatkowego, który zmienia

Rys. 9.7. Shemat blokowy uk³adu wtryskowego GM Multec [4]

przekrój otworu kana³u bocznikowego
przepustnicy.
W pamiêci elektronicznego urz¹dzenia steruj¹cego s¹ zaprogramowane charakterystyki k¹ta wyprzedzenia zap³onu i
dawki paliwa. Elektroniczne urz¹dzenie
steruj¹ce jest wyposa¿one w uk³ad samo
diagnostyki i zapamiêtuje wykryte b³êdy
w postaci kodów usterek przechowywanych w pamiêci diagnostycznej. Schemat
przep³ywu informacji w uk³adzie przedstawia rys. 9.8. Obliczanie czasu wtrysku,
okrelanie k¹ta wyprzedzenia zap³onu i
po³o¿enia zaworu w kanale bocznikowym
przepustnicy odbywa siê na podstawie
nastêpuj¹cych informacji:
 stê¿enia tlenu w spalinach (sonda
lambda),
 podcinienia w kolektorze dolotowym
(przepona),
 po³o¿enia przepustnicy (czujnik po³o¿enia)
 temperatury cieczy ch³odz¹cej (czujnik o ujemnym wspó³czynniku temperaturowym rezystancji),
 prêdkoci obrotowej silnika (czujnik
indukcyjny w rozdzielaczu zap³onu).
Po w³¹czeniu zap³onu zaczyna pracowaæ pompa paliwa. Jeli silnik nie zostanie uruchomiony, pompa wy³¹cza siê po

Rys. 9.8. Budowa zespo³u wtryskowego i
schemat przep³ywu informacji w
uk³adzie Opel-Multec wspó³pracuj¹cym z sond¹ lambda i katalizatorem
trzyfunkcyjnym [4]
1  wtryskiwacz, 2  regulator cinienia paliwa, 3  potencjometr przepustnicy, 4  silnik
krokowy napêdzaj¹cy regulator biegu ja³owego, 5  czujnik cinienia w kolektorze dolotowym 6  czujnik temperatury uk³adu ch³odzenia, 7  sonda lambda, 8  doprowadzenie paliwa, 9  uk³ad prowadzenia par paliwa, 10 
odpowietrzenie zbiornika paliwa, 11  powrót
paliwa do zbiornika A  zasilanie paliwem,
B  lampka kontrolna, C  rozdzielacz zap³onu, D  urz¹dzenie steruj¹ce, E  wy³¹cznik
zap³onu, F  rozdzielacz zap³onu, G  biegun
dodatni akumulatora, H  czêstotliwociowy
czujnik przebytej drogi, I  po³o¿enie dwigni
automatycznej skrzynki przek³adniowej (Park
 Neutral)

oko³o 2 sekundach. Obwód elektryczny
pompy paliwa zawiera czujnik cinienia
oleju. Podczas pracy silnika zestyk czujnika jest zamkniêty i paliwo jest t³oczone. Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce
jednopunktowego uk³adu wtryskowego
GM Multec wyposa¿ono w program pracy awaryjnej. Po wykryciu usterki przechodzi ono do trybu pracy awaryjnej, w
którym zamiast wartoci sygna³ów uszkodzonego czujnika wykorzystuje sta³e wartoci zastêpcze zawarte w pamiêci urz¹dzenia steruj¹cego.
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Uk³ad wtryskowy jest wyposa¿ony w
samo diagnostykê polegaj¹c¹ na nadzorowaniu uk³adu ³¹cznie z urz¹dzeniami
zewnêtrznymi w sposób umo¿liwiaj¹cy
wykrycie b³êdów, ich zapamiêtanie, sygnalizowanie wyst¹pienia usterki wieceniem lampki kontrolnej silnika, umo¿liwienie odczytania rodzaju usterki po
uaktywnieniu kluczem diagnostycznym
(rys. 9.9) migowego trybu pracy lampki
kontrolnej oraz odczytanie kodów usterek za pomoc¹ odpowiednich testerów
diagnostycznych. Kody usterek zosta³y
zamieszczone w tabeli 9.1.

Rys. 9.9. Sposób zwierania styków z³¹cza diagnostycznego w celu ujawnienia kodów usterek [4]
1  z³¹cze diagnostyczne ALDL (obok urz¹dzenia steruj¹cego), 2  klucz diagnostyczny
Opel KM 602-2, A  masa, B  styk wzbudzenia sygna³u diagnostycznego, E  styk lampki
kontrolnej silnika

Tabela 9.1. Kody usterek wraz z opisem uk³adu Multec
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10. GANIK ELEKTRONICZNY
W ganiku elektronicznym opracowano takie rozwi¹zania, aby tradycyjny ganik móg³ wspó³pracowaæ z elektronicznym uk³adem steruj¹cym. Tym samym
uzyskano to, ¿e zjawiska fizyczne mog¹
byæ przekszta³cone na sygna³y elektryczne. To umo¿liwi³o m.in. wspó³pracê z sond¹ lambda i ekologiczne spalanie mieszanki. Jednym z takich rozwi¹zañ jest uk³ad
ganikowy Ecotronic  rys. 10.1.
Pod wzglêdem elektrycznym w odró¿nieniu od systemów wtrysku benzyny, wy-

stêpuj¹ dwa nowe podzespo³y. Jest to nastawnik przes³ony wstêpnej, który ustawia
j¹ w pozycji zamkniêcia podczas rozruchu
oraz nastawnik przepustnicy, który reguluje jej po³o¿enie za pomoc¹ elektrozaworu
do podcinienia lub elektrozaworu do otoczenia. Integraln¹ czêci¹ jest potencjometr,
który okrela po³o¿enie trzpienia regulacyjnego. Pozosta³e podzespo³y, takie jak czujniki temperatury, sonda lambda czy potencjometr przepustnicy, nie ró¿ni¹ siê od podzespo³ów systemu wtrysku benzyny

Rys. 10.1 Schemat uk³adu Ecotronic i jego g³ówne elementy [3]
1  wy³¹cznik zap³onu (zacisk 15), 2  przekanik g³ówny (zasilanie), 3  wskanik zu¿ycia paliwa, 4  indukcyjny czujnik prêdkoci obrotowej (impulsy od zap³onu), 5 zawór elektromagnetyczny (przestawianie k¹ta wyprzedzenia zap³onu na biegu ja³owym), 6  nastawnik przes³ony wstêpnej, 7  ganik, 8  filtr powietrza, 9  króciec dop³ywu paliwa, 10  filtr, 11  elektroniczne
urz¹dzenie steruj¹ce, 12  nastawnik przepustnicy, 13  potencjometr przepustnicy, 14  si³ownik
przepustnicy II przelotu, 15  pneumatyczny zawór odcinania paliwa (podczas hamowania silnikiem), 16  czujnik temperatury, 17  termozawór d³awi¹cy, 18  rozdzielacz zap³onu
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Uk³ad spe³nia nastêpuj¹ce podstawowe funkcje (rys. 10.2):
 regulacja prêdkoci obrotowej biegu
ja³owego,
 sterowanie charakterystyk¹ pola pracy silnika,
 dobór sk³adu mieszanki przy rozruchu
i w fazie nagrzewania,
 wzbogacenie mieszanki podczas przyspieszania,
 odcinanie paliwa podczas hamowania
silnikiem,
 odcinanie paliwa przy zatrzymaniu
silnika,
 sterowanie ogrzewania kolektora dolotowego,
 dostosowanie sk³adu mieszanki do
mapy charakterystyki k¹ta wyprzedzenia zap³onu,
 samo diagnoza usterek, recyrkulacja
spalin.
Koniecznoæ korygowania podstawowej charakterystyki ganika dla ustalonych stanów pracy nagrzanego silnika
wynika z braku uk³adów dodatkowych sterowanych podcinieniem. Odbywa siê to
przez sterowanie wstêpnej przes³ony ganika dla dok³adnie okrelonych punktów
ustalonej pracy silnika i uzyskanie w ten
sposób poprawnego sk³adu mieszanki dla
ka¿dego z punktów (rys. 10.3).
Sk³ad mieszanki paliwowej oraz
wspó³czynnik nape³nienia silnika przy
rozruchu i w fazie nagrzewania musz¹
byæ ka¿dorazowo dopasowane do chwilowych warunków pracy. W tym celu
podczas rozruchu nastawnik przepustnicy otwiera j¹ ca³kowicie, podczas gdy
po³o¿enie przes³ony wstêpnej jest sterowane w zale¿noci od przebiegu procesu
rozruchu. Po wytworzeniu wystarczaj¹cego podcinienia w przewodzie dolotowym, przepustnica zostaje ustawiona w
po³o¿eniu zale¿nym od temperatury.
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Rys. 10.2. Schemat dzia³ania i podstawowe
funkcje uk³adu ganikowego Ecotronic [5]
1  nastawnik przepustnicy, 2  przes³ona
wstêpna, 3  przepustnica, 4  wy³¹cznik po³o¿enia biegu

Po osi¹gniêciu wymaganej prêdkoci
obrotowej zostaje uruchomione sterowanie nastawnika przepustnicy dla regulacji prêdkoci obrotowej biegu ja³owego.
Zmniejszenie wzbogacenia mieszanki
przy podwy¿szonej prêdkoci biegu ja³owego, jak równie¿ pierwszej fazy nagrzewania silnika w ruchu, jest sterowany w funkcji temperatury oraz czasu, a
nastêpnie wed³ug wartoci pola pracy w
stanach ustalonych. Schemat elektryczny uk³adu przedstawia rys. 10.4.
Czas otwierania przepustnicy wyzwala dzia³anie funkcji wzbogacenia
mieszanki podczas przyspieszania. Stopieñ wzbogacenia mieszanki jest funkcj¹ temperatury przewodu dolotowego,
prêdkoci obrotowej, k¹ta otwarcia
przepustnicy oraz prêdkoci otwierania
przepustnicy. Mieszankê wzbogaca siê

krótkotrwale przymykaj¹c przes³onê
wstêpn¹. Wzbogacenie to nastêpnie
maleje do wartoci poprzedniej wed³ug
przebiegu funkcji wyk³adniczej.



Rys. 10.3. Ganik 2 B-E [3]
a) podczas 1 fazy rozruchu, b) podczas biegu
ja³owego i nagrzaniu silnika do temperatury
pracy, c) podczas pe³nego obci¹¿enia.

Rys. 10.4. Schemat po³¹czeñ elektrycznych uk³adu Ecotronic  przyk³ad z samochodu Opel Ascona [3]
1  urz¹dzenie steruj¹ce, 2  nastawnik przepustnicy, 3  nastawnik przes³ony wstêpnej, 4  przekanik zasilania uk³adu Ecotronic, 5  akumulator, 6  skrzynka bezpieczników, 7  indukcyjny
czujnik impulsów prêdkoci obrotowej, 8  czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej, 9  czujnik
temperatury kolektora dolotowego, 10  potencjometr przepustnicy; a  do cewki zap³onowej
(zacisk 1), b  do przekanika podgrzewania kolektora dolotowego, c  lampka kontrolna silnika
(diagnostyczna), d  kodowanie liczby oktanowej, e  przewód sygna³u diagnostycznego, f  sterowanie prêdkoci obrotowej biegu ja³owego
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11. EDC I COMMON RAIL
Electronic Diesel Control to jedna z
wielu nazw uk³adu elektronicznej regulacji
i sterowania zasilaniem w paliwo silnika
wysokoprê¿nego. Podstawow¹ funkcj¹
uk³adu jest sterowanie objêtoci¹ dawki paliwa i momentem jej wtrysku, zapewniaj¹ce wspó³pracê z elektronicznym regulatorem prêdkoci pojazdu, rêcznym regulatorem przyspieszenia, ogranicznikiem prêdkoci i ogranicznikiem emisji spalin. Mo¿liwe
jest równie¿ specjalne sterowanie rozruchem
zimnego silnika, co jest szczególnie wa¿ne
podczas rozruchu w niskich temperaturach,

Rys. 11.1. Schemat uk³adu typu EDC:
1  przekanik zasilania, 2  czujnik peda³u
przyspieszenia, 3  czujnik kontaktowy peda³u hamulca, 4  czujnik kontaktowy peda³u
sprzêg³a, 5  prze³¹cznik programowanego regulatora prêdkoci jazdy, 6  prêdkociomierz,
7  zestaw lampek kontrolnych, 8  prze³¹cznik diagnostyczny, 9  komputerowe z³¹cze
diagnostyczne, 10  czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej, 11  czujnik temperatury powietrza do³adowuj¹cego, 12  czujnik cinienia powietrza do³adowuj¹cego, 13  czujnik
prêdkoci obrotowej silnika, 14  czujnik ruchu iglicy wtryskiwacza, 15  zawór paliwowy, 16  regulator pompy, 17  z³¹cze uk³adu
ABS, 18  zwalniacz  retarder, 19  hamulec,
20  wywietlacz trasy
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kiedy uruchomienie silnika tego typu mo¿e
powodowaæ dodatkowe trudnoci.
Uk³ad EDC (rys. 11.1) i podobne, wykorzystuje wiele sygna³ów pochodz¹cych
z czujników umieszczonych przy najwa¿niejszych zespo³ach pojazdu.
Rozbudowana struktura uk³adu umo¿liwia realizacjê wielu funkcji zwiêkszaj¹cych wygodê i precyzjê sterowania uk³adem zasilania, a tym samym silnika i uk³adu napêdowego. Schemat elektryczny
uk³adu przedstawia rys. 11.2. Do najwa¿niejszych zaliczyæ mo¿na uk³ady:
 programowanego regulatora prêdkoci
pojazdu, umo¿liwiaj¹cego utrzymywanie sta³ej, w szerokim zakresie zmian
obci¹¿enia, prêdkoci pojazdu
 rêcznej regulacji prêdkoci obrotowej
 dzia³anie jw., tylko dotyczy prêdkoci obrotowej silnika
 rêcznej regulacji prêdkoci i momentu obrotowego  dzia³anie uk³adu zabezpiecza zewnêtrzne urz¹dzenia odbioru mocy przed przeci¹¿eniem
Schemat uk³adu Common Rail (rys.
11.3) jest podobny do schematu wielopunktowego uk³adu wtryskowego benzyny. Paliwo jest doprowadzane do wtryskiwaczy z kolektora paliwa (Common Rail).
Wielkoæ wtryskiwanych dawek zale¿y od
cinienia paliwa i czasu otwarcia wtryskiwaczy. Ró¿nice w budowie wynikaj¹
g³ównie z ró¿nych wartoci cinieñ wtrysku. W CR mog¹ one dochodziæ do 1600
bar. S¹ wiêc oko³o 400 razy wy¿sze ni¿ w
uk³adach wtryskowych benzyny.
Podczas gdy konwencjonalne, napêdzane krzywkami i sterowane krawêdziami
uk³ady wtryskowe oleju napêdowego wytwarzaj¹ cinienie wtrysku dla ka¿dego pro-

Rys. 11.2. Schemat uk³adu elektronicznego sterowania pompami wtryskowymi silników wysokoprê¿nych; EDC-1.2.9 [20] B1  potencjometr po³o¿enia peda³u przyspiesznika,
B1.1  wy³¹cznik biegu ja³owego, B2  czujnik wzniosu iglicy wtryskiwacza, B3  czujnik prêdkoci obrotowej silnika, B4  czujnik bezwzglêdnego cinienia do³adowania, B5  czujnik przep³ywu powietrza, B5.1  czujnik temperatury zasysanego powietrza, K1  przekanik, H1  lampka diagnostyczna, X1  jednostka steruj¹ca, Y1  elektromagnetyczny zawór odcinaj¹cy dop³yw
paliwa, Y2  nastawnik wielkoci wtryskiwanej dawki paliwa, Y2.1  czujnik kontroli przesuniêcia dozatora, Y2.2  czujnik temperatury paliwa, B6  czujnik temperatury powietrza w kolektorze
dolotowym, B7  czujnik temperatury silnika, B8  czujnik poziomu cieczy ch³odz¹cej, F1 
bezpiecznik 10A, H2  lampka stop, S1  wy³¹cznik hamulca zasadniczego, S2  wy³¹cznik
sprzêg³a, S3  wy³¹cznik hamulca, X2, X3  wtyczka diagnostyczna, X4  sygna³ prêdkoci silnika, X5  sygna³ prêdkoci drogi, Y3  solenoidowy zawór pocz¹tku wtrysku, Y4  EGR (system
recyrkulacji spalin), Y5  zawór wzrostu cinienia.

cesu wtrysku oddzielnie, w Common Rail
wytwarzanie cinienia i sterowanie wtryskiem jest niezale¿ne, dziêki temu uk³ad
ma du¿¹ elastycznoæ dostosowania do indywidualnych zastosowañ i du¿e mo¿liwoci oddzia³ywania na emisjê substancji
szkodliwych spalin, zw³aszcza tlenków
azotu oraz cz¹stek sta³ych.
Dla utrzymania wysokiego cinienia
paliwa we wnêtrzu szyny, w uk³adzie wtryskowym common-rail stosuje siê pompê
rotacyjn¹ o wysokiej wydajnoci (rys.
11.4). Parametry uk³adu common-rail s¹
w du¿ym stopniu niezale¿ne od obrotów
silnika, co jest chyba jego najwa¿niejsz¹
zalet¹ w porównaniu z klasycznym uk³adem z rotacyjn¹ pomp¹ wtryskow¹.
Umo¿liwia to elektroniczne sterowanie
wtryskiem paliwa z bardzo du¿¹ precyzj¹.

Jako jego g³ówne zalety mo¿na wymieniæ:
 budowê modu³ow¹  umo¿liwia swobodê konstrukcji i obni¿enie kosztów
napraw,
 mo¿liwoæ dowolnego dobierania wartoci cinienia i pocz¹tku wtrysku,
 du¿e cinienia wtrysku  umo¿liwiaj¹
prawie zupe³ne spalanie,
 wtrysk wstêpny (pilotuj¹cy) na kilka milisekund przed wtryskiem zasadniczym 
wstêpnie nagrzewa komorê spalania, dziêki czemu spalanie nie jest twarde, lecz
miêkkie i dziêki temu poziom ha³asu i
emisja tlenków azotu s¹ mniejsze,
 szybki koniec wtrysku  wp³ywa pozytywnie na czystoæ spalin,
 mo¿liwoæ wtryskiwania ma³ych dawek.
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Rys. 11.3. Schemat uk³adu zasilania paliwem Common Rail [16]
1  pompa wysokoiego cinienia, 2  zawór elektromagnetyczny wy³¹czenia sekcji t³ocz¹cej, 3 
zawór regulacyjny cinienia, 4  filtr paliwa, 5  zbiornik paliwa z filtrem wstêpnego oczyszczania
i pomp¹ zasilaj¹c¹, 6  sterownik silnika, 7  sterownik wiec ¿arowych, 8  akumulator, 9 
zasobnik paliwa wysokiego cinienia, 10  czujnik cinienia w zasobniku, 11  ogranicznik przep³ywu, 12  zawór redukcyjny cinienia, 13  czujnik temperatury paliwa, 14  wtryskiwacz, 15 
wieca ¿arowa, 16  czujnik temperatury cieczy ch³odz¹cej, 17  czujnik prêdkoci obrotowej
wa³u korbowego, 18  czujnik prêdkoci obrotowej wa³u rozrz¹du, 19  czujnik temperatury zasysanego powietrza, 20  czujnik cinienia do³adowania, 21  masowy przep³ywomierz powietrza,
22  turbosprê¿arka, 23  nastawnik recyrkulacji spalin, 24  nastawnik cinienia do³adowania,
25  pompa podcinienia, 26  zestaw wskaników, 27  czujnik peda³u przyspieszenia, 28 
styczniki hamulców, 29  wy³¹cznik sprzêg³a, 30  czujnik prêdkoci jazdy, 31  zespó³ w³¹czania
regulatora jazdy, 32  sprê¿arka klimatyzacji, 33  wy³¹cznik sprê¿arki klimatyzacji, 34  lampka
kontrolna silnika ze z³¹czem diagmostycznym.
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12. UK£ADY ZWIÊKSZAJ¥CE
BEZPIECZEÑSTWO
Termin bezpieczeñstwo czynne obejmuje wszystko to, co wp³ywa na bezpieczeñstwo kierowcy i pasa¿erów. W sk³ad
uk³adów zwiêkszaj¹cych bezpieczeñstwo
czynne wchodz¹:
 uk³ad zapobiegaj¹cy blokowaniu podczas hamowania ABS,
 uk³ad regulacji polizgu napêdu ASR,
 stabilizacja toru jazdy ESP,
 hamulec elektrohydrauliczny EHB
 owietlenie
Mianem bezpieczeñstwa biernego
okrela siê rozwi¹zania techniczne zapewniaj¹ce w przypadku zderzenia, maksymaln¹ ochronê osób znajduj¹cych siê wewn¹trz pojazdu.
Zderzenia pojazdu mo¿na podzieliæ w
nastêpuj¹cy sposób:
 zderzenia czo³owe
 zderzenia boczne,
 zderzenia tylne,
 zderzenia asekuracyjne.

sza od prêdkoci samochodu. Polizg jest
maksymalny, kiedy prêdkoæ ko³a wynosi zero, podczas gdy samochód porusza
siê jeszcze (ko³o zablokowane), polizg
jest zerowy gdy prêdkoæ obwodowa ko³a
jest taka sama jak prêdkoæ samochodu.
Wspó³czynnik polizgu jest wyra¿ony w
procentach i jest równy: 0%  przy swobodnie obracaj¹cym siê kole, 100%  przy
kole zablokowanym i samochodzie poruszaj¹cym siê (rys. 12.1).
Maksymalna skutecznoæ hamowania odpowiada wartoci polizgu zawartej w przedziale od 10% do 30%. Okrela to optymalny przedzia³ ustalony na
podstawie du¿ej iloci prób dowiadczalnych, do którego uk³ad ABS stara siê
sprowadziæ ka¿dy uk³ad hamulcowy danego typu pojazdu. Zastosowane rozwi¹zanie zapobiega blokowaniu kó³ i polega na zamontowaniu urz¹dzenia moduluj¹cego cinienie hamowania.

Wzrost bezpieczeñstwa biernego w
samochodzie mo¿na zapewniæ dziêki zastosowaniu:
 wzmocnieñ strukturalnych nadwozia,
poch³aniaj¹cych energiê uderzeñ,
 systemu poduszek powietrznych,
 napinaczy pasów bezpieczeñstwa,

12.1. Uk³ad przeciwblokuj¹cy ABS
(Antilock Braking System)
W procesie hamowania ko³a wystêpuje zawsze polizg w stosunku do nawierzchni drogi. W przypadku hamowania prêdkoæ obwodowa ko³a jest mniej-

Rys. 12.1. Wykres zale¿noci pomiêdzy przyczepnoci¹ a polizgiem [24]:
A  krzywa przyczepnoci wzd³u¿nej (tor samochodu), B  krzywa przyczepnoci poprzecznej (stabilnoæ samochodu), F  wspó³czynnik
przyczepnoci, G  wspó³czynnik polizgu.
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Zasada dzia³ania urz¹dzenia ABS polega na zamontowaniu miêdzy pompê hamulcow¹, a uk³adem hamulcowym (ko³a
przednie i ko³a tylne) elektrozaworów sterowanych EUS, reguluj¹cych cinienie
hamowania w poszczególnych ko³ach.
Umo¿liwia to zmianê si³y hamowania ka¿dego ko³a, niezale¿nie od si³y nacisku
wywieranej na peda³ hamulca.
We wspó³czesnych samochodach wyposa¿onych w ABS stosuje siê dwa zasadnicze typy rozwi¹zañ konstrukcyjnych.
W pierwszym elektroniczno-hydrauliczna
jednostka steruj¹ca systemu przeciwdzia³aj¹cego blokowaniu kó³ w³¹czona jest w
klasyczny uk³ad dwuobwodowy ze wspomaganiem podcinieniowym miêdzy pompê hamulcow¹, a hamulcami kó³, których
piasty zaopatrzone s¹ dodatkowo w elektryczne czujniki prêdkoci obrotowej (rys.
12.2). W drugim jednostka steruj¹ca zintegrowana jest z pomp¹ hamulcow¹, a
wspomaganie podcinieniowe zastêpuje

siê wysokocinieniowym wspomaganiem
hydraulicznym. Tak¿e w tym rozwi¹zaniu
prêdkoci kó³ s¹ kontrolowane.
W obu rozwi¹zaniach zasad¹ gwarantuj¹c¹ niezawodnoæ systemu jest dublowanie uk³adów elektronicznych i stosowanie w jednostce steruj¹cej ECU programu
samo testuj¹cego. Wszelkie informacje
odbiegaj¹ce od zakodowanego wzorca poprawnoci powoduj¹ natychmiastowe wy³¹czenie ABS-u co sygnalizowane jest zapaleniem siê ¿ó³tej kontrolki w tablicy przyrz¹dów. Uk³ad hamulcowy dzia³a wówczas
jak o klasycznym dzia³aniu bez ABS.
Do obu uk³adów docieraj¹ te same sygna³y wejciowe, które ka¿dy z nich przetwarza w ten sam sposób i tylko wówczas
kiedy otrzymane wyniki s¹ identyczne,
EUS zaczyna sterowaæ uk³adem elektrohydraulicznym. W przeciwnym przypadku,
wiadcz¹cym o wystêpowaniu nieprawid³owoci w EUS uk³ad wy³¹cza siê i hamowanie przebiega w sposób tradycyjny

Rys. 12.2. Uk³ad ABS z klasycznym uk³adem dwuobwodowym ze wspomaganiem podcinieniowym [2]
l  modulator, 2  sterownik ABS, 3  czujnik prêdkoci ko³a tylnego, 4  wieniec zêbaty, 5 
wy³¹cznik wiate³ hamowania, 6  rozdzielacz si³y hamowania, 7  wieniec zêbaty, 8  czujnik
prêdkoci ko³a przedniego, 9  zacisk hamulca tarczowego
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z równoczesn¹ sygnalizacj¹ awarii uk³adu,
uwidocznion¹ na zestawie wskaników.
Najwa¿niejszymi elementami elektronicznego uk³adu steruj¹cego s¹:
· stopieñ wejciowy
· mikroprocesory tworz¹ce regulator cyfrowy
· pamiêæ sta³a
· stopieñ wyjciowy ze wzmacniaczami
· stabilizator napiêcia i pamiêæ usterek
· gniazdo diagnostyczne.
Sygna³y z czujników prêdkoci obrotowej kó³ s¹ doprowadzane do stopnia
wejciowego, sk¹d po zamianie na sygna³y
cyfrowe i odpowiednim przetworzeniu 
przesy³ane do mikroprocesora. W sterowniku s¹ zastosowane dwa mikroprocesory, z których ka¿dy równolegle przetwarza sygna³y z dwóch kó³, a nastêpnie
wypracowuje cyfrowe sygna³y steruj¹ce.
W stopniu wyjciowym sygna³y te s¹ przetwarzane na sygna³y analogowe, a nastêpnie wzmacniane i doprowadzane do zaworów elektromagnetycznych modulatora.
Elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce
jest wyposa¿one w uk³ad pamiêci z zapisanymi wartociami progowymi opónienia i przyspieszenia dla ka¿dego ko³a, których przekroczenie powoduje reakcjê
uk³adu. Steruje on elektrozaworami uk³adu elektrohydraulicznego reguluj¹c cinienie w trzech fazach pracy: wzrost cinienia, redukcja cinienia, utrzymanie cinienia oraz w fazie spoczynku (rys. 12.3).
Fazy te sk³adaj¹ siê na cykl regulacji przerywanej, bardzo szybkiej 2 do 6 razy na
sekundê powtarzanej a¿ do zatrzymania
samochodu. Poniewa¿ parametry, którymi steruje EUS (prêdkoæ i przyspieszenie kó³) zale¿¹ od bezw³adnoci uk³adu
obrêcz  opona, dlatego samochody wyposa¿one w ABS powinny posiadaæ wy³¹cznie obrêcze, opony i wk³adki cierne
hamulców zalecane przez producenta.

Rys. 12.3. Trzy fazy pracy uk³adu ABS [2]
a  faza wzrostu cinienia, b  faza utrzymania sta³ego cinienia, c  faza zmniejszania
cinienia.
1  czujnik prêdkoci ko³a, 2  cylinderek hamulcowy, 3  modulator, 3a  zawór elektromagnetyczny, 3b  akumulator cinienia, 3c 
pompa elektryczna, 4  pompa hamulcowa,
5  sterownik

Urz¹dzenie przeciwblokuj¹ce nie
dzia³a przy prêdkoci poni¿ej 5 km/h aby
umo¿liwiæ blokadê kó³ po zatrzymaniu
samochodu.
Uk³ad elektrohydrauliczny sk³ada siê
z nastêpuj¹cych elementów:
1. czterech zaworów,
2. pompy powrotnej p³ynu dla obwodów
hydraulicznych z zaworami wejciowymi typu kulowego,
3. przekanika sterowania pomp¹ powrotn¹,
4. przekanika bezpieczeñstwa i zasilania elektrozaworów.
Uk³ad ma za zadanie zmieniaæ cinienie p³ynu hamulcowego w zacisku lub
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rozpieraczu hamulcowym na podstawie
sygna³ów steruj¹cych wysy³anych z EUS.
EUS steruje w rzeczywistoci elektrozaworami oraz pomp¹ powrotn¹ p³ynu hamulcowego reaguj¹c na impulsy z
czujników prêdkoci obrotowej poszczególnych kó³.
Pierwsza faza wystêpuje wtedy, gdy
w trakcie hamowania ko³a obracaj¹ siê z
polizgiem nie zagra¿aj¹cym utracie stabilnoci ruchu (nie ma niebezpieczeñstwa
zablokowania siê kó³). Wówczas procesor steruj¹cy nie w³¹cza zasilania cewki
elektrozaworu. Powoduje to, ¿e t³oczek
przyjmuje tak¹ pozycjê, przy której pomiêdzy pomp¹ hamulcow¹ a zaciskiem p³yn
hamulcowy przep³ywa swobodnie o niezmienionym cinieniu
W przypadku wzrostu polizgu do niebezpiecznej wartoci, zachodzi koniecznoæ przejcia uk³adu do drugiej fazy regulacji cinienia. Do uzwojenia elektrozaworu doprowadzany jest pr¹d o wartoci oko³o po³owy natê¿enia nominalnego
(1,5 2,5 A). T³oczek unosi siê czêciowo i ustala w po³o¿eniu, które powoduje
zamkniêcie wszystkich kana³ów. Cinienie w obwodzie pomiêdzy elektrozaworem i zaciskiem jest utrzymywane na sta³ej wartoci, pomimo zwiêkszania nacisku
na peda³ hamulca przez kieruj¹cego.
W przypadku, gdy  pomimo zadzia³ania drugiej fazy regulacji  sygna³y z
czujników wykazuj¹ dalszy wzrost wartoci polizgu kó³, uk³ad przejdzie w stan
trzeciej fazy regulacji. Przez uzwojenie
elektrozaworu zaczyna przep³ywaæ pr¹d
o wartoci nominalnej, a t³oczek przestawi siê w pozycjê, przy której nast¹pi
otwarcie przep³ywu z zacisku kó³ do pompy elektrycznej. Jednoczenie uruchamia
siê pompa, która powoduje przepompowanie p³ynu z powrotem do przestrzeni
ponad t³oczkiem. Umieszczone w obwo-
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dzie akumulatory cinienia maj¹ za zadanie ³agodzenie pulsacji peda³u hamulca w
chwili, gdy nastêpuje zadzia³anie pompy.
Zapewnienie optymalnego polizgu
ko³a odbywa siê poprzez cykliczne przechodzenie od fazy wzrostu do fazy spadku cinienia. Efektem tego jest nawet kilkukrotne zatrzymanie i odblokowanie siê
hamowanego ko³a w ci¹gu sekundy. £atwo zauwa¿yæ analogiê do wspomnianego na pocz¹tku hamowania pulsacyjnego,
jednak z istotn¹ ró¿nic¹, ¿e regulacja
wspomagana uk³adem ABS pozwala na
uzyskanie du¿o wiêkszej precyzji i czêstotliwoci cykli w procesie hamowania.

12.2. Uk³ad regulacji polizgu napêdu ASR
Uzupe³nieniem i rozszerzeniem funkcji ABS jest uk³ad regulacji polizgu kó³
przy ruszaniu ASR, który ogranicza obracanie siê kó³ napêdowych z polizgiem,
zw³aszcza przy dostarczeniu zbyt du¿ej
mocy na liskiej nawierzchni. Oba uk³ady
ABS i ASR we wspó³czesnych samochodach s¹ ze sob¹ zintegrowane i posiadaj¹
wspólne EUS, w którym zapisane s¹ programy pracy obu systemów (rys. 12.4). Stan
pracy uk³adu przeciwpolizgowego polega na przyhamowywaniu jednego lub obu
kó³ napêdzaj¹cych przy pomocy uk³adu hamulcowego wyposa¿onego w uk³ad elektrohydrauliczny. Niezbêdnym wymogiem
dla pojazdów posiadaj¹cych ASR jest zastosowanie tzw. elektronicznego peda³u
przyspieszenia. Zasada dzia³ania tego
urz¹dzenia polega na umo¿liwieniu integracji uk³adu elektronicznego ASR w stopieñ otwarcia przepustnicy nawet wbrew
woli kieruj¹cego. Dzieje siê tak tylko w
skrajnych przypadkach gdy moment napêdowy przekazywany na ko³a napêdzaj¹ce

Rys. 12.4. Schemat uk³adu przeciwpolizgowego kó³ napêdowych wykorzystuj¹cego hamulce i
przepustnicê silnika [15]
1  czujniki predkoci kó³, 2  hamulce kó³, 3  zespó³ hydrauliczny (modulator) ABS i ASR, 4 
sterowniki ABS i ASR, 5  sterownik Motronic, 6  przepustnica silnika.

bêd¹ce w stanie polizgu jest zbyt du¿y i
skutecznoæ przyhamowywania dla odzyskania przyczepnoci jest niewielka.
Wówczas to zostaje automatycznie przymkniêta przepustnica w celu zmniejszenia rozwijanej mocy przez silnik.
G³ównym elementem systemu jest
elektroniczny zespó³ steruj¹cy ABS/ASR.
Zintegrowane obwody wejciowe ³¹cz¹
czujniki indukcyjne kó³ z zespo³em steruj¹cym, przetwarzaj¹ sygna³y na kompatybilne do komputerowych i sprawdzaj¹ tor
sygna³owy czujników, obwód wyjciowy
i licznik. Cztery wejciowe kana³y umo¿liwiaj¹ przedstawienie wszystkich konfiguracji uk³adów ABS/ASR. W³aciwe filtrowanie i obróbka sygna³u wed³ug algorytmu ABS/ASR dokonuje siê w komputerze wyposa¿onym w 16 bitowy mikroprocesor posiadaj¹cy 8kB pamiêci ROM.
Ka¿demu licznikowi kana³owemu lub
g³ównemu jest przyporz¹dkowany jeden
8 bitowy mikroprocesor, który ma zadanie zabezpieczaj¹ce. Oprócz tego wystêpuje licznik, który po³¹czony jest z zaworami elektromagnetycznymi uk³adu ABS.
Elementy dozoruj¹ce musz¹ dzia³aæ jako
niezale¿ne od dozorowanych elementów

hardwere. W³asne systemy generuj¹ce posiadaj¹ nie tylko g³ówne liczniki lecz tak¿e liczniki zabezpieczaj¹ce.
Zasilanie zapewniaj¹ce dzia³anie zaworów elektromagnetycznych uk³adu
elektrohydraulicznego uzyskane jest oddzielnym przy³¹czem. Nowoci¹ tego rozwi¹zania s¹ wejcia do prze³¹czników
funkcji ABS i ASR, jak równie¿ przy³¹czy do przeprowadzenia diagnostyki, elektronicznego wp³ywu uk³adu ABS na pracê silnika i elementów pamiêci dla zarejestrowania parametrów i uszkodzeñ.
Schemat elektryczny uk³adu ABS/ASR
przedstawia rys. 12.5 i rys. 12.6.

12.3. ESP (ang. Electronic Stability Programm)
Uk³ad ESP (rys. 12.7) jak wskazuje
nazwa stabilizuje samochód wpadaj¹cy w
polizg, koryguj¹c tor jego jazdy. Zastosowane w nim uk³ady elektroniczne rozpoznaj¹ polizg boczny samochodu i poprzez mo¿liwoæ przyhamowania indywidualnie dowolnego ko³a potrafi¹ wywo³aæ moment przeciwstawiaj¹cy siê
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Rys. 12.5. Schemat elektryczny zintegrowanego uk³adu ABS/ASR firmy BOSCH [1]
A1  sterownik ABS/ASR, F1  bezpiecznik silniczka pompy przet³aczaj¹cej (50A), F2  bezpiecznik sterownika (10A) skrzynka bezp. poz. 7, K1  przekanik zaworów, K2  przekanik silniczka,
M1  silniczek pompy przet³aczaj¹cej, X23  wtyczka sterownika 31-pinów, X2  wtyczka silniczka
2-piny, Y1  modulator cinienia z zabudowanym sterownikiem, Y2  zawory elektromagnetyczne

Rys. 12.6. Schemat elektryczny zintegrowanego uk³adu ABS/ASR firmy BOSCH [1]
B1  czujnik prêdkoci obrotowej przód lewy/prawy, ty³ lewy/prawy, F2  bezpiecznik kl. 15, F3 
bezpiecznik wiate³ stop, H1  lampka kontrolna ABS (aktywna), H2  ¿arówki wiate³ stop, S1 
w³¹cznik wiate³ stop, S2  przycisk ASR, X91  z³¹cze diagnostyczne, X92/93  wtyczki czujników przedniej osi, X94/95  wtyczki czujników tylnej osi, DFA  wyjcie czujników prêdkoci
obrotowej, GB  rozpoznanie skrzyni biegów, MMI  wartoæ rzeczywista momentu obrotowego,
MMR  moment obrotowy wartoæ referencyjna, TD  sygna³ prêdkoci obrotowej silnika, TIM 
sygna³ okrelaj¹cy czas dzia³ania ABS.
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obrotowi samochodu lub koryguj¹cy jego
tor jazdy. W razie potrzeby jednoczenie
redukowany jest moment obrotowy silnika, w celu zmniejszenia si³y napêdowej
na ko³ach osi napêdzanej. ESP mo¿e zadzia³aæ w ka¿dych warunkach (jazda na
wprost, pokonywanie zakrêtu, hamowanie, przypieszanie, swobodne toczenie).
Gdy tylko pojazd wykazuje tendencjê do
obrotu wokó³ osi rodkowej lub polizgu
bocznego nastêpuje interwencja uk³adu.
W przypadku podsterownoci (przednia o samochodu posiada wiêkszy polizg
ni¿ tylna) przyhamowanie tylnego wewnêtrznego ko³a stabilizuje samochód na
jego w³aciwym torze jazdy. Je¿eli w polizg
wpada tylna o (nadsterownoæ) przyhamowywane jest ko³o przednie zewnêtrzne.
Niebezpieczne przyspieszenie wokó³
osi pionowej rozpoznawane jest przez bardzo czu³y sensor prêdkoci obrotowej.
Czas reakcji systemu wynosi zaledwie 20
ms (0,02 sekundy), dziêki czemu wszelki

polizg wykrywany jest znacznie wczeniej ni¿ zrobi³by to kierowca. Analizê ruchu samochodu osobowego na zakrêcie
bez systemu ESP oraz z systemem ESP
przedstawia rys. 12.8.
System ESP ³¹czy w sobie zalety wielu uk³adów: ABS, elektronicznej regulacji rozk³adu si³y hamowania miêdzy osiami, uk³adu kontroli momentu obrotowego ASR oraz, w przypadku Mercedesa,
tak¿e uk³adu BAS (Brems Assistant System) wspomagaj¹cego pe³ne wykorzystanie hamulców w niebezpiecznych sytuacjach. Mózgiem systemu w wykonaniu firmy Bosch s¹ dwa 16-bitowe, 56kBwe mikrokomputery przetwarzaj¹ce dane
z wszystkich czujników. Jeden procesor
pe³ni funkcje kontroln¹ kontroluj¹c prace
drugiego. Dla porównania uk³ad ABS
wymaga zaledwie czwartej czêci mocy
obliczeniowej wymaganej przez ESP.
Czujniki ESP ci¹gle monitoruj¹ nastêpuj¹ce wartoci:

Rys. 12.7. Rozmieszczenie elementów uk³adu ESP [15]
1  hamulce kó³, 2  czujniki prêdkoci kó³, 3  sterownik elektroniczny, 4  pompa wytwarzaj¹ca
cinienie wstêpne, 5  czujnik k¹ta obrotu kierownicy, 6  urz¹dzenie wspomagania hamulców z
pomp¹ hamulcow¹, 7  zespó³ hydrauliczny (modulator) z czujnikiem cinienia wstêpnego, 8 
czujnik prêdkoci k¹towej i przyspieszenia poprzecznego.
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· prêdkoæ obrotow¹ ka¿dego ko³a

(przez czujniki ABS),

· k¹t skrêtu kierownicy,
· przyspieszenie poprzeczne samochodu,
· cinienie p³ynu hamulcowego w prze-

wodach,

· prêdkoæ obrotow¹ wokó³ osi piono-

wej samochodu,

· aktualn¹ prêdkoæ jazdy samochodu,
· aktualny moment obrotowy, przekazy-

wany na o napêdzan¹,

· aktualne prze³o¿enie wybrane przez

kierowcê lub przez komputer steruj¹cy automatyczn¹ skrzyni¹ biegów.

W niektórych rozwi¹zaniach uwzglêdniane s¹ dodatkowo takie parametry jak:
· ciê¿ar ca³kowity pojazdu (na podstawie uk³adu reguluj¹cego twardoæ
amortyzatorów),
· cinienie w ogumieniu (czujniki na obrêczy ko³a lub na podstawie ró¿nic
prêdkoci obrotowych s¹siednich kó³),
· ró¿nice w wysokoci lub rodzaju rzeby bie¿nika poszczególnych kó³ (porównanie prêdkoci obrotowej kó³).
W czasie aktywnego dzia³ania uk³adu
ESP kierowca jest informowany poprzez
centralnie na desce rozdzielczej umieszczon¹ kontrolkê ostrzegawcz¹ (na ogó³ migaj¹cy ¿ó³ty trójk¹t). Zwraca on uwagê kierowcy na uaktywnienie uk³adu, a tym samym na potrzebê ostro¿niejszej jazdy. Niestety ¿aden z produkowanych samochodów
wyposa¿onych w ESP nie informuje kierowców innych samochodów o jego zadzia³aniu przez zapalenie wiate³ hamowania.
T³umaczy siê to przepisami mówi¹cymi o
takiej sygnalizacji wy³¹cznie wtedy gdy to
kierowca uruchamia hamulce. Uk³ad ESP
mo¿na wy³¹czyæ przyciskiem umieszczonym obok. Jest to uzasadnione jazd¹ np. z
za³o¿onymi ³añcuchami przeciwnie¿nymi
w górach, przy podjazdach pod górê, gdy
wskazany jest polizg.
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Rys. 12.8. Analiza ruchu samochodu osobowego w czasie jazdy na zakrêcie [15]
a  bez uk³adu ESP
1  kierowca skrêca ko³a kierowane (powstanie si³ bocznych), 2  groba utraty statecznoci, 3  reakcja kierowcy (skrêcenie kó³ w przeciwn¹ stronê)  samochód wpada w polizg, 4
 niekontrolowany ruch samochodu (utrata
kierowalnoci i statecznoci ruchu)
b  z uk³adem ESP
1  kierowca skrêca ko³a kierowane (powstanie si³ bocznych), 2  groba utraty statecznoci (uk³ad ESP reaguje przyhamowuj¹c przednie prawe ko³o), 3  samochód zachowuje statecznoæ ruchu, 4  groba utraty statecznoci
(uk³ad ESP reaguje przyhamowuj¹c przednie
lewe ko³o  stabilizacja toru jazdy i zachowanie statecznoci ruchu)
MG  moment obracaj¹cy, FR  si³y poprzeczne dzia³aj¹ce na ko³a, b  k¹t odchylenia kierunku ruchu od pod³u¿nej osi pojazdu (k¹t
znoszenia).

Podstawowe zalety uk³adu ESP to:

· zwiêkszenie sterownoci,
· zdecydowana poprawa bezpieczeñ-

stwa czynnego,

· zwiêkszenie statecznoci samochodu,
· poprawa skutecznoci hamowania,

· brak koniecznoci korygowania kur-

su samochodu kierownic¹ w czasie
polizgu.
Wady systemu:

· wysoka komplikacja systemu, przez co

jego wysoka cena,

· brak sygnalizacji dzia³ania uk³adu

(wiat³a hamowania) dla innych u¿ytkowników

Komplikacja systemu ESP oraz ingerencja w uk³ad hamulcowy nios¹ ze sob¹
obawy o jego niezawodne dzia³anie. Dlatego system zbudowany zosta³ tak, aby
zminimalizowaæ wszelkie niebezpieczeñstwo. W przypadku awarii jakiegokolwiek
elementu uk³adu, który nie jest powi¹zany z innymi (np. z ABS) wy³¹czany jest
sam uk³ad ESP. Dziêki temu np. je¿eli
awarii ulegnie czujnik prêdkoci obrotowej samochodu wokó³ osi pionowej kierowca ci¹gle mo¿e liczyæ na sprawne dzia³anie uk³adu ABS, ASR oraz elektroniczny rozdzia³ si³y hamowania.

Rys. 12.9. Schemat uk³adu hamulcowego Brake by Wire [28]

zapas p³ynu hamulcowego wystarczaj¹cy
do kilku hamowañ. Elektromotoryczna
pompa t³okowa utrzymuje sta³e cinienie
p³ynu hamulcowego wynosz¹ce pomiêdzy
140 a 160 barów. Rozmieszczenie elementów uk³adu EHB przedstawia rys. 12.10.
W przypadku uruchomienia hamulca
lub wyhamowywania stabilizuj¹cego, sterownik EHB przy pomocy algorytmu oblicza wartoci cinienia potrzebne do wyhamowania ka¿dego z kó³, dostosowuj¹c je
przy pomocy tzw. regulatorów cinienia do
indywidualnych potrzeb ko³a. Modulatory
sk³adaj¹ siê ze sterowanych elektronicznie:
zaworu wpustowego i wylotowego.

12.4. Hamulec elektrohydrauliczny EHB
Jedn¹ z ga³êzi rozwoju uk³adów hamulcowych Brake by Wire jest hamulec
elektrohydrauliczny EHB (rys. 12.9). System opiera siê czêciowo na sprawdzonych
ju¿ komponentach hydraulicznych. Dziêki
wspó³pracy Boscha i koncernu Daimler
Chrysler ju¿ nied³ugo mo¿liwe bêdzie
wprowadzenie go do produkcji seryjnej.
W konwencjonalnych uk³adach hamulcowych cinienie hamowania w ko³ach wytwarzane jest mechanicznie przez
kierowcê za porednictwem cylindra
g³ównego lub, w przypadku hamowania
stabilizuj¹cego, przez uk³ad hydrauliczny
ESP. Uk³ad EHB z wysokocinieniowego zasobnika doprowadza do hamulców

Rys. 12.10. Rozmieszczenie elementów uk³adu
EHB [15]
1  elektrohydrauliczny modulator cinienia
dla uk³adów ABS, ASR, ESP i EHB 2  modu³ steruj¹cy EHB 3  czujniki prêdkoci obrotowej / kierunku obrotów kó³ 4  jednostka
steruj¹ca z czujnikiem po³o¿enia peda³u hamulca 5  czujnik k¹ta skrêtu ko³a kierownicy
6  czujnik przyspieszeñ poprzecznych i k¹ta
obrotu pojazdu wokó³ osi pionowej 7  modu³
steruj¹cy prac¹ silnika
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Punktem ³¹cz¹cym uk³ad z kierowc¹
jest jednostka uruchamiaj¹ca hamulec.
Dziêki zastosowaniu czujnika drogi hamowania i czujnika cinienia dokonuje ona
w cylindrze g³ównym pomiaru si³y potrzebnej do wyhamowania pojazdu. Obróbki tych danych dokonuje sterownik
generuj¹cy sygna³y dla modulatorów kó³.
W warunkach normalnych cylinder g³ówny nie jest sprzê¿ony z uk³adem hamulcowym. Tradycyjny nacisk na hamulec powstaje za spraw¹ symulatora hamulca. W
przypadku ingerencji stabilizuj¹cej uk³adu ESP cinienie hamowania w ko³ach
wytwarzane jest samoczynnie bez jakiegokolwiek udzia³u kierowcy.
Decyduj¹cym atutem hamulca elektrohydraulicznego EHB jest wzrost komfortu hamowania. Poniewa¿ cinienie hamowania regulowane jest niezale¿nie od
kierowcy, mo¿na wprowadziæ dodatkowe
funkcje poprawiaj¹ce wygodê jazdy, np.
Adaptive Cruise Control ACC.
Dziêki niewielkiej sile potrzebnej do
obs³ugi peda³u hamulca, kierowca mo¿e
przy pomocy EHB bez wysi³ku zwiêkszaæ
si³ê hamowania a¿ do pe³nego wyhamowania pojazdu z udzia³em ABS, nie odczuwaj¹c przy tym typowych dla hamowania tradycyjnego pulsacji hamulca.
Równie¿ w przypadku ingerencji ESP
stabilizacja pojazdu odbywa siê bardziej
komfortowo dziêki szybkiemu i precyzyjnemu obliczeniu wartoci cinienia potrzebnego do wyhamowania kó³. Pojazd
jest stabilizowany w sposób niemal niezauwa¿alny dla kierowcy. Aby jednak mia³ on
wiadomoæ, ¿e samochód znajduje siê w
stanie bliskim polizgu, w³¹czenie siê uk³adu ESP sygnalizowane jest np. optycznie.
Dalsze zalety EHB polegaj¹ na
³atwoci zintegrowania dodatkowych
funkcji zwiêkszaj¹cych komfort i bezpieczeñstwo jazdy:
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· Funkcja Soft Stop zapewnia ³agodne

zatrzymanie samochodu.

· Funkcja hamowania na sucho hamul-

ca EHB pozwala przy mokrej nawierzchni generowaæ regularne, krótkie i niezauwa¿alne dla kierowcy impulsy hamowania w celu pozbycia siê
warstwy wilgoci z tarcz hamulcowych
i zwiêkszenia skutecznoci hamowania w ka¿dych warunkach. Funkcja ta
aktywowana jest wraz z w³¹czeniem
wycieraczek.
· Asystent hamowania w korkach wyhamowuje pojazd ze sta³ym, zdefiniowanym opónieniem, gdy kierowca
zdejmie nogê z peda³u przyspieszenia.
Dziêki temu nie musi on ci¹gle zmieniaæ po³o¿enia nogi.
· Asystent ruszania z miejsca zapobiega staczaniu siê samochodu i u³atwia
podjazd pod górê. Funkcja aktywowana jest przy stoj¹cym samochodzie
dziêki krótkiemu, energicznemu naciniêciu na peda³ hamulca. Kolejny nacisk na peda³ gazu automatycznie dezaktywuje dzia³anie hamulca.
· Funkcja ACC Stop & Go rozszerza
dzia³anie uk³adu ACC w warunkach
jazdy w korku lub powolnej jazdy po
miecie. Hamulec EHB wspó³dzia³aj¹cy z dodatkowymi czujnikami wyhamowuje pojazd a¿ do zupe³nego zatrzymania, przy czym stale uwzglêdniany jest odstêp od pojazdu jad¹cego bezporednio przed pojazdem wyposa¿onym w EHB i ACC. Je¿eli pojazd przyspieszy, samochód z EHB i ACC samoczynnie ruszy w lad za nim.
Uk³ad hamulcowy EHB nie stawia
¿adnych dodatkowych wymagañ odnonie
konstrukcji hamulców kó³ i nie zwiêksza
ciê¿aru uk³adu. Dostawê energii zapewnia w³aciwie zaprojektowana sieæ pok³adowa 14 V. Prawid³owe zadzia³anie

hamulca w razie przerwy w dop³ywie pr¹du gwarantuje bezporednie hydrauliczne zwiêkszenie cinienia w hamulcach
przednich.

12.5. Owietlenie
ród³em wiat³a w samochodach s¹
¿arówki, czyli elementy wysy³aj¹ce promieniowanie wietlne w wyniku napiêcia
przy³o¿onego do koñców tzw. ¿arnika.
Umieszczenie ¿arnika w szklanej bañce nape³nionej gazem szlachetnym (lub innym)
zwiêksza trwa³oæ ¿arnika i pozwala mu
roz¿arzyæ siê do wy¿szej temperatury.
Postêp technologii sprawia jednak, ¿e
dostêpne staj¹ siê inne, znane od dziesiêcioleci ród³a wiat³a  tzw. lampy wy³adowcze stosowane dot¹d w rozwi¹zaniach
stacjonarnych (np. przemys³owych). ród³em wiat³a jest w takiej lampie nie ¿arnik, ale gaz pobudzony do wiecenia na
skutek przy³o¿onego do niego bardzo
wysokiego napiêcia. Schemat blokowy
przetwornicy wysokiego napiêcia przedstawia rys. 12.11.

Praktyczna realizacja pozosta³a nie
zmieniona od chwili wynalezienia takiej
lampy, w bañce wype³nionej odpowiednim gazem (np. ksenonem) zanurzone s¹
dwie elektrody. Budowê lampy wy³adowczej przedstawia rys. 12.12.
Po doprowadzeniu do nich napiêcia
rzêdu kilkudziesiêciu tysiêcy woltów, gaz
zaczyna wieciæ (wieci gaz, a nie elektrody). Wystarczy teraz obni¿yæ napiêcie
i podtrzymywaæ wiecenie gazu, aby proces trwa³ a¿ do chwili wy³¹czenia napiêcia. Wysokie napiêcie potrzebne jest jedynie do pobudzenia gazu do wiecenia;
wielokrotnie ni¿sze napiêcie podtrzymuje jedynie proces wiecenia.
¯arówka ksenonowa oferuje:
· 2 do 3 razy wiêcej wiat³a za po³owê
zu¿ycia energii przy konwencjonalnym
ródle wiat³a, tzn. wiêcej energii jest
dostêpne dla pozosta³ych urz¹dzeñ
elektrycznych samochodu
· podwojenie lub potrojenie owietlenia
otwiera drogê do stworzenia mniejszych reflektorów przez projektantów
samochodowych

Rys. 12.11. Schemat blokowy przetwornicy wysokiego napiêcia zasilaj¹cej samochodowe lampy
wy³adowcze [22]
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Rys. 12.12. Lampa wy³adowcza typy DS2 o mocy 35W, zasilana napiêciem 85V/23kV [22]

· niski poziom promieniowania podczer-

wonego i ultrafioletowego powoduje
mo¿liwoæ u¿ycia nowych materia³ów do
produkcji reflektorów, co ma wp³yw na
styl, aerodynamikê, zu¿ycie paliwa itp.

S¹ równie¿ i wady, a mianowicie: d³ugi czas roz¿arzania siê gazu i koniecznoæ
stosowania specjalnych rozwi¹zañ konstrukcyjnych: przetwornicy wysokiego napiêcia. Porównanie parametrów lampy
D2S i H4 przedstawia tab. 12 1.
wiat³o emitowane przez lampê ksenonow¹ nie jest tak naprawdê niebieskie
lecz bia³e w oparciu o miêdzynarodowe
przepisy (rys. 12.13). wiat³o tylko wydaje siê niebieskie w porównaniu do ciep³o-¿ó³tej barwy emitowanej przez ¿arówki halogenowe.
Wprowadzony do samochodów system Litronic (LightelecTRONIC) jest
oparty na dwóch stosowanych jednoczenie rozwi¹zaniach (rys. 12.14).
Ka¿de z nich zapewnia znaczn¹ poprawê owietlenia drogi rozdzielczych
wiate³ mijania i drogowych uk³adu 4-reflektorowego
Pierwszy z nich jest oparty na udoskonalonej ¿arówce halogenowej nowej
generacji H7 z precyzyjnym ustawieniem
w³ókna i zwiêkszonym strumieniem
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Rys 12.13. Lokalizacja lamp D2S i H1 w trójk¹cie barw wg Miêdzynarodowej
Komisji Owietlenia (CIE)

wietlnym. Drugi za stosowany obecnie
tylko w samochodach dro¿szych marek,
wyposa¿ony w uk³ad reflektorowy z ¿arówkami ksenonowymi.
W systemie Litronic stosowane s¹ dwa
systemy wiate³ mijania:
· system wiate³ mijania z lamp¹ wy³adowcz¹ D2S (przedstawiony na
rys. 12.15 a)
· system wiate³ mijania z lamp¹ wy³adowcz¹ D2R (przedstawiony na
rys. 12.15. b)

Tabela 12.1. Porównanie parametrów ¿arówek
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Firma Hella w uzupe³nieniu systemu
Litronic zastosowa³a w samochodach marki Mercedes E (rys. 12.16.), elektroniczn¹ regulacjê po³o¿enia reflektorów i system natrysku. Po w³¹czeniu cinieñ hydraulicznej pompy powoduje to wysuniêcie dyszy natryskowej przez mechanizm
teleskopowy przez reflektor, a nastêpnie
natrysk jego szyby. Czujniki rozmieszczone w nadwoziu rejestruj¹ zmianê w jego
po³o¿eniu wzglêdem osi jezdni i powoduj¹
zadzia³anie serwomotorów nastawczych
reflektorów.
W wyniku tego jest korygowana d³ugoæ strumienia owietlaj¹cego drogê przy
zmianach za³adowania samochodu, jak te¿
w czasie ko³ysania nadwozia przy przy-

spieszaniu lub hamowaniu. Takie rozwi¹zanie w znaczny sposób przyczynia siê do
zwiêkszenia bezpieczeñstwa na drodze
podczas jazdy noc¹ oraz w warunkach
ograniczonej widocznoci.

Rys.12.15. System wiate³ mijania
a  z lamp¹ wy³adowcz¹ D2S (system projekcyjny) [15]:

Rys.12.14. Reflektorowy system owietlenia
samochodu osobowego z systemem Litronic [15]:
1  przewód instalacji elektrycznej samochodu, 2  sterownik elektroniczny, 3  urz¹dzenie zap³onowe ze zl¹czem, 4  uk³ad optyczny
reflektora Litronic z lamp¹ wiat³a mijania,
5  wiat³o drogowe z ¿arówk¹ halogenow¹.

1  elipsoidalny reflektor wiate³ mijania 2 
soczewka, 3  ekran, 4  reflektor (odb³ynik),
wtyczka 5  lampa wy³adowcza D2S, 6 
wtyczka lampy, 7  wtyczka zap³onnika, 8 
zap³onnik, 9  wtyczka zespo³u steruj¹cego,
10  zespó³ steruj¹cy, 11  wi¹zka przewodów
b  z lamp¹ wy³adowcz¹ D2R (system reflektorowy):1  soczewka, 2  reflektor (odb³ynik), 3  lampa wy³adowcza D2R, 4  wtyczka lampy, 5 wtyczka zap³onnika, 6  zap³onnik, 7  wtyczka zespo³u steruj¹cego, 8  zespó³ steruj¹cy, 9  wi¹zka przewodów.
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Miêdzynarodowe przepisy dotycz¹ce
u¿ywania lamp ksenonowych :
· lampy musz¹ byæ zgodne z przepisami
· samochód musi byæ wyposa¿ony w automatyczny system ustawiania wiate³
(wiat³a s¹ automatycznie obni¿ane
gdy samochód jest obci¹¿ony lub podczas przyspieszania i hamowania)
· samochód musi byæ wyposa¿ony w
automatyczny system oczyszczania reflektorów
Rys. 12.17. Typowy system z dwiema poduszkami powietrznymi [25]
1  poduszka kierowcy, 2  poduszka pasa¿era,
3  wi¹zka przewodów, 4  urz¹dzenie steruj¹ce czujnikami

Rys. 12.16. Reflektor Vario-Xenon firmy Hella

12.6. Poduszka powietrzna
AIRBAG SRS  (Supplemental Restraint System)
Poduszka powietrzna jest urz¹dzeniem zabezpieczenia biernego pasa¿erów
z³o¿onym z jednej lub dwóch poduszek,
które w przypadku zderzenia czo³owego
s¹ automatycznie nape³niane stanowi¹c
amortyzacjê pomiêdzy zajmuj¹cymi
przednie siedzenia kierowcy i pasa¿era, a
kierownic¹ lub przedni¹ czêci¹ kabiny
pasa¿erskiej (rys. 12.17).
Sk³ada siê ona z trzech czêci: generatora gazowego, z³o¿onej poduszki oraz
w³aciwej pokrywy. Generator gazowy nape³niaj¹cy poduszkê zawiera zapalnik i
oko³o 73g sta³ego paliwa. Stosuje siê azydek sodowy, który okaza³ siê najbardziej
korzystny. Po zap³onie rozk³ada siê on
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wydzielaj¹c gaz o zawartoci 99% azotu i
ladowo inne sk³adniki. Reakcja trwa ok.
0,025 s., a podana powy¿ej iloæ azydku
wystarcza na nape³nienie poduszki o pojemnoci 60 dm3. Przekrój generatora
gazowego wraz z poszczególnymi jego
czêciami przedstawia rys. 12.18.
Oprócz tych zewnêtrznych  wykonawczych elementów system SRS zawiera jeszcze uk³ad steruj¹cy momentem zadzia³ania poduszki, zawieraj¹cy:
· czujnik opónienia,
· elektroniczny uk³ad steruj¹cy,

Rys. 12.18. Przekrój generatora gazowego poduszki powietrznej [25]:
1  komora sprê¿ania, 2  paliwo pirotechniczne, 3  kana³y dolotowe, 4  zapalnik.

· w³asne ród³o zasilania,
· uk³ad diagnostyczny i wskanikowy,
· uk³ad instalacji.

Uk³ad SRS mo¿na podzieliæ zasadniczo na dwie generacje: do 1992r. i po roku
1993. Uk³ady starszej generacji mia³y oddzielne uk³ady sterowania i zasilacz, uk³ady nowej generacji maj¹ te zespo³y w jednej obudowie. Zmieniona zosta³a równie¿
zasada zap³onu generatora gazowego  w
uk³adach nowej generacji odbywa siê on
napiêciem zmiennym, co zwiêksza bezpieczeñstwo przy obs³udze uk³adu. Równie¿
diagnostyka uk³adu AIRBAG zosta³a w³¹czona do zespo³u diagnostycznego samochodu poprzez gniazdo diagnostyczne.
Jednym z elementów przedstawionego systemu jest z³¹cze kontaktowe (ang.
contact reel). Jego zadanie polega na przeniesieniu sygna³u z czujnika zderzeniowego do generatora gazu umieszczonego na
ruchomej kierownicy. Urz¹dzenie sk³ada
siê z dwóch miseczek, z których dolna jest
przymocowana rubami do prze³¹cznika
pod kierownic¹, a górna sprzêgniêta z kierownic¹. Wewn¹trz miseczek przewody
³¹cz¹ce instalacjê z modu³em AIRBAG
oraz z przyciskami sygna³u dwiêkowego
s¹ zwiniête w spiralê co pozwala bez przeszkód krêciæ kierownic¹. Zastosowanie
tego rozwi¹zania by³o konieczne ze wzglêdu na zapewnienie stuprocentowej pewnoci styku pomiêdzy ruchom¹ kierownic¹, a nieruchom¹ kolumn¹ kierownicy.
Proces dzia³ania ca³ego systemu SRS
przebiega zawsze wed³ug ustalonego algorytmu. Elektroniczny czujnik opónienia podaje do mikroprocesora sygna³ proporcjonalny do wielkoci opónienia i sygna³ ten utrzymuje siê przez czas trwania
opónienia. Daje to mikroprocesorowi
mo¿liwoæ rozró¿nienia czy zaistnia³e
opónienie jest wynikiem zderzenia czy
np. uderzenia m³otkiem, które mo¿e daæ

znaczne, ale bardzo krótkotrwa³e opónienie. Du¿e opónienie wystêpuj¹ce przy
zderzeniu powoduje zwarcie wy³¹cznika
elektromechanicznego. Mo¿e jednak ono
wyst¹piæ przy bardzo ostrym hamowaniu.
Aby zadzia³a³ uk³ad SRS zwarte musz¹
byæ zarówno ³¹cznik zderzeniowy jak i
³¹cznik sterowany przez czujnik opónienia. Czas jaki up³ywa od momentu zderzenia do momentu ca³kowitego nape³nienia poduszki azotem wynosi 40 ms. Zasilacz awaryjny zwiera przetwornik napiêciowy i kondensator gromadz¹cy energiê
wystarczaj¹c¹ do uruchomienia systemu
wówczas, gdy zasilanie z akumulatora
zosta³o przerwane na skutek uszkodzenia
akumulatora lub przerwania przewodu w
pocz¹tkowej fazie zderzenia. Zasilanie to
trwa zaledwie ok. 1 sekundy po przerwaniu zasilania z akumulatora, ale wystarcza
do uruchomienia poduszek powietrznych.
EUS umieszczone jest wewn¹trz kabiny na tunelu pomiêdzy siedzeniami kierowcy oraz pasa¿era i jest mocno przytwierdzone do pod³ogi.
Lampka sygnalizacyjna SRS umieszczona jest w zespole wskaników. Po w³¹czeniu zap³onu lampka ta wieci siê czerwonym wiat³em. Przy prawid³owo dzia³aj¹cym systemie, po uruchomieniu silnika lampka ta ganie. Je¿eli w uk³adzie jest
jaka usterka wykryta przez uk³ad diagnostyczny lampka bêdzie siê wieci³a nadal,
A¿ do usuniêcia usterki i wykasowania
b³êdu z pamiêci uk³adu. Schemat elektryczny uk³adu przedstawia rys. 12.19.
EUS jest zasilane napiêciem 12 V po
w³¹czeniu zap³onu i po oko³o 100 ms jest
w pe³nej gotowoci do zadzia³ania w takim te¿ czasie reaguje na ewentualne zderzenie. Szybkie dzia³anie EUS jest mo¿liwe dziêki zastosowaniu w uk³adzie elektronicznym kondensatora buforowego,
który akumuluje energie zapewniaj¹c
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Rys. 12.19. Schemat elektryczny urz¹dzenia AIRBAG [25]
3  wy³¹cznik zap³onu, 4  prze³¹cznik pod kierownic¹, 12  z³¹cze wi¹zki przewodów deski
rozdzielczej z wi¹zk¹ przedni¹, 14  zestaw wskaników, Y  lampka sygnalizacji awarii uk³adu
poduszki powietrznej, 36  z³¹cze rozga³êzione, 39  punkt masowy przedni lewy, 53  akumulator, 54  punkt masowy akumulatora, 108  modu³ wyzwalaj¹cy poduszkê powietrzn¹ od strony
kierowcy, 109  z³¹cze urz¹dzenia ze spiraln¹ wi¹zk¹ przewodów, 110  elektroniczne urz¹dzenie
steruj¹ce uk³adem poduszki powietrznej, 111  modu³ wyzwalaj¹cy poduszkê powietrzn¹ od strony pasa¿era, 12  gniazdo diagnostyczne, 165  z³¹cze przewodów, N.D.  z³¹cza rozga³êzione

normalne dzia³anie oraz generacjê sygna³u zapalaj¹cego ³adunek wybuchowy. EUS
musi byæ zamontowany, tak aby kierunek
strza³ki umieszczonej na etykiecie przyklejonej do obudowy by³ zgodny z kierunkiem
ruch pojazdu. W³aciwy kierunek monta¿u musi byæ rygorystycznie przestrzegany
gdy¿ warunkuje prawid³ow¹ ocenê opónienia podczas zderzenia, a wiêc i skutecznoæ dzia³ania ca³ego zabezpieczenia.
Wewn¹trz EUS s¹ umieszczone:
· piezoelektryczny czujnik przyspieszenia mocno przytwierdzony do cianki
obudowy,
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· drugi mechaniczny czujnik przyspie-

szenia o podwy¿szonym progu zadzia³ania, który jest po³¹czony szeregowo
z czujnikiem piezoelektrycznym i wejciem stopni steruj¹cych odpaleniem
poduszek,
· mikroprocesor dokonuj¹cy obróbki
(ca³kuj¹cy) sygna³ów z czujników
opónieñ,
· pamiêæ sta³a usterek (FAULT MEMORY),
· pamiêæ sta³a zderzenia (CRASH MEMORY).

Podczas jazdy samochodem EUS dokonuje ci¹g³ej diagnostyki systemu AIRBAG sprawdza ci¹g³oæ obwodów i
sprawnoæ elementów. Gdy zostanie wykryta awaria lub z³e funkcjonowanie wtedy zostanie zapamiêtany typ usterki w
pamiêci sta³ej usterek FAULT MEMORY.
Zostanie równie¿ zapalona kontrolka AIRBAG w zestawie wskaników sygnalizuj¹c u¿ytkownikowi awariê systemu.
Kiedy EUS rozpoznaje warunki zderzenia i wysy³a nastêpnie rozkaz uruchomienia urz¹dzeñ odpalaj¹cych poduszki
nie tylko rozkaz ten bêdzie zapamiêtany
w pamiêci zderzenia CRASH MEMORY
lecz równie¿ inne dane wybrane z zasobu
informacji wys³anych przez system.
Pamiêæ zderzeniowa jest podzielona
na cztery bloki:
· Pierwszy blok  w tym obszarze pamiêci bêd¹ zapamiêtane czasy trwania objawów ewentualnej pierwszej awarii.
· Drugi blok  w tym obszarze zostan¹
zapamiêtane tylko ewentualne awarie
wystêpuj¹ce w czasie zderzenia co
umo¿liwia lepsze zrozumienie tego
jaki wp³yw maj¹ te awarie na funkcjonowanie AIRBAG.
· Trzeci blok  w tym obszarze pamiêci
bêd¹ rejestrowane rutynowe parametry zderzenia:
a) opónienie wiêksze ni¿ 2,6g,
b) rozkaz odpalenia AIRBAG wys³any,
c) zadzia³anie elektromechanicznego
czujnika opónienia.
· Czwarty blok  w tym ostatnim obszarze pamiêci bêdzie zapamiêtywane potwierdzenie rozkazu odpalenia urz¹dzeñ
nape³niaj¹cych poduszki powietrzne.
Zadaniem czujnika elektromechanicznego (rys.12.20) zwanego te¿ czujnikiem
bezpieczeñstwa jest szybkie do³¹czanie
plusa napiêcia do zapalnika przy przyspieszeniu minimalnym wynosz¹cym ok. 2,5g.

Pozwala to unikn¹æ w³¹czenia przypadkowego generatora gazu podczas hamowania, które maksymalnie osi¹ga opónienie 1¸1,2g i daje mikroprocesorowi mo¿liwoæ wykrycia niezgodnoci w stosunku do czujnika przyspieszenia.
Czujnik ten posiada dwa ciê¿arki inercyjne: zwiêkszenie bezw³adnoci pozwala mu na przed³u¿enie okresu trwania
kontaktu. Ciê¿arki utrzymane s¹ w po³o¿eniu spoczynkowym przez sprê¿ynki.
Podczas zderzenia ciê¿arek 1 przemieszcza ciê razem z ciê¿arkiem 2, a poniewa¿
jedna czêæ ka¿dego z ciê¿arów jest wykonana z magnesu trwa³ego zbli¿enie siê
magnesu do styku kontarktronu powoduje jego zamkniêcie.
Czujnik przyspieszenia (rys. 12.21)
zwany te¿ czujnikiem opónienia poniewa¿ mierzy przyspieszenie ujemne jest
montowany szeregowo z czujnikiem elektromechanicznym. Jest on elementem piezorezystancyjnym zasilanym napiêciem
5V, który to generuje napiêcie proporcjonalne do przyspieszenia pojazdu.
Przedstawiony schemat ilustruje zasadê budowy czujnika piezorezystancyjnego (czujnika przyspieszenia). Na cienkiej
p³ytce umieszczone s¹ cztery piezorezystancje tworz¹ce mostek Wheastonea.

Rys. 12.20. Czujnik elektromechaniczny [25]
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Rys. 12.21. Wygl¹d zewnêtrzny i schemat elektryczny czujnika przyspieszenia [25]

Rezystancje pe³ni¹ rolê miernika naprê¿eñ, co pozwala na zarejestrowanie odkszta³cenia p³ytki wywo³anego przez
wstrz¹s elementu bezw³adnociowego,
czu³ego na przyspieszenia pojazdu.
Mostek Wheastonea jest w równowadze gdy: U = 0. W konsekwencji odpowiedniego u³o¿enia na p³ytce, oporniki
R3 i R1 oraz R4 i R2 dzia³aj¹ prostopadle
jeden na drugiego. W efekcie pod wp³ywem przyspieszeñ, a wiêc pod wp³ywem
odkszta³cenia siê p³ytki, wartoci poszczególnych oporów zmieniaj¹ siê w sposób
ró¿ny. Mostek nie jest ju¿ w stanie równowagi poniewa¿ U ¹ 0.
Ka¿da zmiana opornoci powoduje
zmianê UAC i UAD, a wiêc U jest dok³adnie odbiciem przyspieszenia. Po obróbce sygna³u wyjciowego z mostka uzyskuje siê liniow¹ zale¿noæ napiêcia U[V]
do wartoci przyspieszenia a[m/s2]. Dla
ka¿dego modelu pojazdu okrelona jest
kalibracja (próg zadzia³ania) napiêcia U
w funkcji przyspieszenia a.

12.7. Pirotechniczne napinacze
pasów
Stosuje siê trzy poziomy bezpieczeñstwa przy wykorzystaniu pirotechnicznych pasów:
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· I poziom  dwa napinacze psów stero-

wane przez specjalny EUSP.
· II poziom  poduszka powietrzna dla
kierowcy i dwa napinacze pasów sterowane przez EUS AIRBAG.
· III poziom  dwie poduszki powietrzne i dwa napinacze pasów sterowane
przez EUS AIRBAG.

Ró¿nice w budowie EUSP w stosunku do poprzednich uk³adów AIRBAG posiada jedynie wersja, w której samochód
jest wyposa¿ony tylko w pirotechniczne
napinacze pasów.
EUS (rys. 12.22) sk³ada siê z takich
elementów jak:
· czujnik zderzenia,
· rezerwa energii,
· urz¹dzenie odpalaj¹ce,
· czêæ diagnostyczna.
W przypadku samochodu wyposa¿onego chocia¿by w jedn¹ poduszkê powietrzn¹ i pirotechniczne pasy budowa
uk³adu SRS jest taka sama jak tylko dla
samych poduszek powietrznych. Dodatkowo jest tylko zmieniona budowa jednego z mocowañ pasa oraz program analizuj¹cy rodzaj zdarzenia, który wysy³a sygna³y o ewentualnym odpaleniu nie tylko do
dwóch generatorów gazu, ale te¿ do ³adunków znajduj¹cych siê w napinaczu.

Rys. 12.22. Schemat zespolonego sterownika elektronicznego napinaczy pasów oraz przednich i
bocznych poduszek gazowych [15]

Podczas zderzenia czujnik CRASH
SENSOR w module steruj¹cym uk³adu
mierzy opónienie wynikaj¹ce ze zderzenia. Mikroprocesor oblicza wartoæ opónienia i na tej podstawie ustala przebieg
opónienia podczas ca³ego zderzenia.
Wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ tu takie parametry
jak k¹t i prêdkoæ zderzenia. Przebieg
opónienia jest nastêpnie porównywany z
charakterystykami przechowywanymi w
pamiêci modu³u steruj¹cego. Po przekroczeniu okrelonego progu, czujnik SAFING SENSOR (wy³¹cznik zabezpieczaj¹cy) sprawdza o sygna³. Gdy tylko czujnik SAFIG SENSOR rozpozna minimaln¹ wymagan¹ wartoæ opónienia nastêpuje w³¹czenie napiêcia do uk³adu zap³onu. W zale¿noci od rozpoznanego stopnia ciê¿koci wypadku, modu³ steruj¹cy
wyzwala oba pirotechniczne napinacze
pasów bezpieczeñstwa lub obie poduszki
powietrzne i oba pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeñstwa.
Przesuniêcie t³oka napinacza o 50 mm
wyra¿a siê podwójnym ci¹gniêciem pasa,
który skróci siê o 100 mm. Dzia³anie

Rys. 12.23. Budowa pirotechnicznego napinacza pasów oraz sposób blokowania
t³oczka po odpaleniu w celu niedopuszczenia do jego cofniêcia [25]:
1  p³ytka, 2  wspornik, 3  rolka, 4  nit
rolki, 5  obudowa, 6  ruba mocuj¹ca, 7 
generator gazu, 8  podk³adka, 9  kulki, 10 
naklejka informacyjna, 11  t³oczek 12  kod i
data produkcji, 13  linka i zatrzask.
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napinacza ma miejsce w bardzo wczesnej
fazie zderzenia jeszcze przed przemieszczeniem siê podró¿nych. Czas odpalenia
(inicjacji) wynosi 20ms licz¹c od pocz¹tku zderzenia. Budowê pirotechnicznego
napinacza przedstawia rys. 12.23.
Jako sta³y materia³ wybuchowy dla
pirotechnicznych napinaczy pasów stosuje
siê materia³ na bazie nitrocelulozy. Powsta³e w wyniku reakcji chemicznej cinienie gazów przesuwa t³oki w obudowie hamuj¹cej. Linki zamocowane do t³oków i do klamer pasów poci¹gaj¹ oba za-

ciski pasów ku do³owi, powoduj¹c w ten
sposób naprê¿enie pasów i utrzymanie cia³
podró¿nych jak najbli¿ej siedzenia i oparcia z zag³ówkiem.
Po odpaleniu ³adunku pirotechnicznego, mechanizm z³o¿ony z kulek (9) u³o¿onych wokó³ sto¿ka (C) przeciwstawia siê
zwolnieniu linki w kierunku wskazanym
przez strza³kê, a wiêc w konsekwencji zwolnieniu pasa podtrzymuj¹cego podró¿nego.
Zap³on ³adunku pirotechnicznego jest
potwierdzony przez zapalenie lampki kontrolnej na tablicy wskaników.

Rys. 12.24. Schemat elektryczny uk³adu poduszek powietrznych i napinaczy pasów bezpieczeñstwa [1]
A1  sprê¿yna spiralna poduszki powietrznej, A2  czujnik zderzenia bocznej poduszki powietrznej od strony kierowcy, A3  czujnik zderzenia bocznej poduszki powietrznej od strony
pasa¿era, B1  zap³onnik poduszki powietrznej od strony kierowcy, B2  zap³onnik poduszki
powietrznej od strony pasa¿era, B3  zap³onnik bocznej poduszki powietrznej od strony kierowcy, B4  zap³onnik bocznej poduszki powietrznej od strony pasa¿era, B5  zap³onnik bocznej poduszki powietrznej od strony kierowcy z ty³u, B6  zap³onnik bocznej poduszki powietrznej
od strony pasa¿era z ty³u, B7  zap³onnik poduszki powietrznej g³owy od strony kierowcy,
B8  zap³onnik poduszki powietrznej g³owy od strony pasa¿era, X41  wtyczka sterownika
poduszki powietrznej AB 7.1, X61  wtyczka centralnego sterownika komfortu (23 pinowa),
X71  wtyczka zespo³u wskaników, X92  z³¹cze diagnostyczne.
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Tabela 12.2 Kody b³êdów uk³adu SRS

Kod usterki
11
12
13
14
15
16
22
31
32
33
34
35
41
42
43
44
45
46
47
48
51
52
53
54
61
62
63
64
71
72
73
74

Opis
Poduszka kierowcy lub pasa¿era  zwarcie do masy
Poduszka kierowcy lub pasa¿era  zwarcie do plusa zasilania
Poduszka kierowcy  zwarcie w obwodzie
Poduszka kierowcy  za du¿a rezystancja w obwodzie
Czujnik zderzeñ czo³owych  prawy
Czujnik zderzeñ czo³owych  lewy
Uk³ad lampki kontrolnej  usterka sporadyczna
Uszkodzenie wewnêtrzne sterownika SRS
Czujnik zderzeñ bocznych zamontowany na s³upku rodkowym  prawy
Czujnik zderzeñ bocznych zamontowany na s³upku rodkowym  lewy
Czujnik zderzeñ bocznych zamontowany na drzwiach  prawy
Czujnik zderzeñ bocznych zamontowany na drzwiach  lewy
Poduszka boczna pasa¿era  zwarcie do masy
Poduszka boczna pasa¿era  zwarcie do plusa
Poduszka boczna pasa¿era  zwarcie w obwodzie
Poduszka boczna pasa¿era  za du¿a rezystancja w obwodzie
Poduszka boczna kierowcy  zwarcie do masy
Poduszka boczna kierowcy  zwarcie do plusa
Poduszka boczna kierowcy  zwarcie w obwodzie
Poduszka boczna kierowcy  za du¿a rezystancja w obwodzie
Poduszka pasa¿era  zwarcie do masy
Poduszka pasa¿era  zwarcie do plusa zasilania
Poduszka pasa¿era  zwarcie w obwodzie
Poduszka pasa¿era  za du¿a rezystancja w obwodzie
Napinacz pasa kierowcy  zwarcie do masy
Napinacz pasa kierowcy  zwarcie do plusa zasilania
Napinacz pasa kierowcy  zwarcie w obwodzie
Napinacz pasa kierowcy  za du¿a rezystancja w obwodzie
Napinacz pasa pasa¿era  zwarcie do masy
Napinacz pasa pasa¿era  zwarcie do plusa zasilania
Napinacz pasa pasa¿era  zwarcie w obwodzie
Napinacz pasa pasa¿era  za du¿a rezystancja w obwodzie
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13. UK£ADY ZWIÊKSZAJ¥CE KOMFORT
13.1. Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów jest po³¹czeniem przek³adni hydrokinetycznej (w
której przekazywanie napêdu odbywa siê
za pomoc¹ energii cieczy), przek³adni planetarnej (czyli tzw. przek³adni obiegowej)
oraz uk³adu sterowania (rys. 13.1) zawieraj¹cego elementy hydrauliczne, pneumatyczne, elektroniczne.

Uk³ad z pe³nym sterowaniem hydraulicznym automatycznej skrzyni biegów
dzia³a na zasadzie mechanicznego przetwarzania sygna³ów: prêdkoci pojazdu na cinienie tzw. regulatorowe i sygna³u po³o¿enia przepustnicy na cinienie d³awienia.
Wzajemne zale¿noci tych dwóch cinieñ steruj¹ prac¹ sprzêgie³ i hamulców
przek³adni planetarnej, powoduj¹c zmianê biegów w odpowiedniej chwili, podyk-

Rys. 13.1. Schemat uk³adu steruj¹cego automatyczn¹ skrzyni¹ biegów [19]:
1  pod³¹czenie do elektryki pojazdu, 2  wskanik temperatury oleju, 3  prze³¹cznik zakresów
jazdy, 4  tabliczka znamionowa skrzyni, 5  elektronika steruj¹ca EST18, 6  wtyczka pod³¹czeniowa do testera MOBiDIG 200, 7  pod³¹czenie do uk³adu pneumatycznego pojazdu, 8  pod³¹czenie do uk³adu ch³odzenia wod¹, 9  zawór magnetyczny akumulatora hydraulicznego zwalniacza, 10  skrzynia ZF-Ecomat, 11  zawór magnetyczny w³¹czaj¹cy zwalniacz, 12  czujnik temperatury oleju, 13  zawór redukcyjny cinienia (1,2 bar), 14  zawór magnetyczny redukuj¹cy
moment hamowania zwalniacza, 15  w³¹cznik cinieniowy (zwalniacz  sygna³ wejciowy dla
EST18), 16  peda³ hamulca z zaworem modulacyjnym do w³¹czania hamulca zasadniczego i
bezstopniowego w³¹czania zwalniacza, 17  zawór rêczny do bezstopniowego sterowania zwalniaczem, 18  kick-down, 19  peda³ gazu, 20  ciêg³o do pompy wtryskowej, 21  nadajnik
obci¹¿enia (informacja o stanie obci¹¿enia silnika), 22  przewód sprzê¿onego powietrza do sterowania zwalniacza (do wyboru przez 16 lub 17). Przewód powietrzny dla cinienia modulowanego
(O do 3 bar), 23  zawór dwukierunkowy
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towanej warunkami drogowymi i warunkami pracy silnika.
Cz³onami wykonawczymi s¹: regulator cinienia oraz steruj¹cy zawór elektromagnetyczny. Impulsy steruj¹ce wysy³a do
nich urz¹dzenie steruj¹ce. W czasie prze³¹czania biegów, urz¹dzenie steruj¹ce
przesy³a tak¿e odpowiedni sygna³ do uk³adu zap³onowego.
Elektronicznie sterowany blok napêdowy (rys. 13.2) dzia³a nieco odmiennie, jakkolwiek idea sterowania i wykorzystane sygna³y s¹ takie same. Sygna³y te pochodz¹
z elektronicznych czujników prêdkoci pojazdu i po³o¿enia przepustnicy i przesy³a-

Rys. 13.2. Schemat uk³adu elektronicznego
sterowania hydraulicznego zmiennika momentu (skrzynki biegów) w
po³¹czeniu z uk³adem Motronic [5]
1  zawory regulacji cinienia i prze³¹czania
biegów, 2  czujnik prêdkoci obrotowej silnika, 3  przep³ywomierz powietrza, 4  czujnik po³o¿enia przepustnicy, 5  czujnik prêdkoci obrotowej wa³u napêdowego, 6  elektroniczne urz¹dzenie steruj¹ce, 7  lampa sygnalizacji b³êdów, 8  uk³ad sterowania przek³adni, 9uk³ad sterowania zap³onu, 10 
uk³ad sterowania wtrysku, 11  dwignia wybieraka po³o¿enia roboczego skrzynki biegów,
12  wy³¹cznik sygnalizacji po³o¿enia wybieraka, 13  elektroniczny programator funkcji
(ECF), 14  prze³¹cznik programatora, 15 
funkcja kick-down, 16  wspomaganie podczas ruszania z miejsca

ne s¹ do centralnej jednostki steruj¹cej, która zgodnie z odpowiednim algorytmem i
programem zapisanym w jej pamiêci steruje elementami wykonawczymi przek³adni, a tym samym sprzêg³ami i hamulcami,
zwalniaj¹c lub unieruchamiaj¹c odpowiednie elementy przek³adni planetarnej.
Sterowanie przek³adni¹ z uk³adem
elektronicznym nie jest sztywne  okrelone powsta³¹ w procesie projektowania
charakterystyk¹ uk³adu steruj¹cego (tak
jak to ma miejsce w przypadku uk³adu hydraulicznego, gdzie sterowanie chwilami
prze³¹czania biegów zale¿y od parametrów modu³u zaworów). Zastosowanie algorytmu (czyli sposobu lub drogi postêpowania w ró¿nych warunkach), a w konsekwencji programu steruj¹cego, umo¿liwia sterowanie skrzyni¹ zale¿nie od potrzeb  zale¿nie od tego czy poruszamy
siê w ruchu miejskim, czy te¿ po drodze
szybkiego ruchu, czy kierowca wybiera
jazdê oszczêdn¹, czy woli wykorzystaæ
maksymaln¹ dynamikê pojazdu, wreszcie,
czy poruszamy siê po równej i p³askiej
drodze, czy te¿ decydujemy siê na jazdê
terenow¹ po wzniesieniach o du¿ym k¹cie nachylenia i nawierzchni o wysokim
wspó³czynniku oporów toczenia.
Schematy elektryczne po³¹czeñ w samochodzie wyposa¿onym w elektronicznie sterowany uk³ad napêdowy przedstawia rys. 13.3.

13.2. Ograniczniki i regulatory
prêdkoci
Tempomat to po³¹czenie s³ów angielskich tempo i automat oznaczaj¹ca
urz¹dzenie zdolne do utrzymywania niezmiennej, zadanej przez kierowcê prêdkoci samochodu za pomoc¹ automatycznego sterowania moc¹ silnika. W miarê
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Rys. 13.3. Schemat elektryczny sterowania automatyczn¹ skrzyni¹ biegów
B1 – czujnik po³o¿enia przepustnicy, F1 – bezpiecznik, H1 – deska rozdzielcza, K1 – przekaŸnik blokuj¹cy rozruch, K2 – przekaŸnik g³ówny,
M1 – rozrusznik, S1 – prze³¹cznik Kick-down, S2 – przyciski programu jazdy, S3 – dŸwignia aut. skrzyni biegów, S4 – prze³¹cznik œwiate³, X1 –
wtyczka sterownika aut. skrzyni biegów, X2 – 8 pinowe po³¹czenie z uk³adem Motronic, X3 – po³¹czenie z elementami deski rozdzielczej, X4 –
wtyczka Motronic, X5 – wtyczka uk³adu EMS (je¿eli jest uk³ad EMS to element B1 nie wystêpuje), X6 – gniazdo diagnostyczne, Y1 – element
skrzyni biegów z regulatorem ciœnienia oraz czujnikiem prêdkoœci obrot. aut. skrzyni biegów (8 pinowa wtyczka na skrzyni biegów)

rozwoju elektronicznych uk³adów sterowania, tempomat staje siê coraz powszechniejszy, podnosz¹c komfort d³ugotrwa³ej jazdy. Nastawnik tempomatu jest urz¹dzeniem
przekazuj¹cym wolê kierowcy (odnosz¹c¹
siê do prêdkoci jazdy) do elektronicznego uk³adu sterowania silnikiem.
Nastawnik tempomatu przedstawiony
zostanie na przyk³adzie elementu uk³adu
sterowania Motronic 3.8 firmy Bosch.
Urz¹dzenie sk³ada siê z prze³¹cznika przesuwnego posiadaj¹cego trzy pozycje: ON
 OFF  RES (reset  zerowanie) oraz z
przycisku obs³uguj¹cego funkcjê SET.
Prze³¹cznik jest po³¹czony trójprzewodowo ze sterownikiem, który identyfikuje po³o¿enie suwaka. Dodatkowy przewód pozwala na okrelenie chwili naciniêcia przycisku.
Sygna³ nastawnika tempomatu wykorzystywany jest przez sterownik do identyfikacji dzia³añ kierowcy:
 wyboru i zapamiêtania prêdkoci SET
 w³¹czenia programu prêdkoci jazdy ON

Rys. 13.4. Schemat budowy i dzia³ania nastawnika tempomatu uk³adu Motronic
3.8 firmy Bosch [23]

 wy³¹czenia programu OFF
 przywrócenia nastawieñ i prêdkoci
RES.
Ustawianie nastêpuje przy pomocy
prze³¹cznika umieszczonego na dr¹¿ku
sterowniczym, mo¿liwa do zaprogramowania minimalna prêdkoæ jazdy wynosi
45 km/h. Aby uruchomiæ program prêdkoci jazdy, w pierwszej kolejnoci nale¿y rozpêdziæ samochód do ¿¹danej prêdkoci, a nastêpnie ustawiæ suwak w pozycji ON i nacisn¹æ przycisk SET. Jednostka steruj¹ca zapamiêta aktualn¹ prêdkoæ
samochodu i zostanie uruchomiona funkcja tempomatu.
Je¿eli wybrana prêdkoæ jest ró¿na od
po¿¹danej, mo¿na dokonaæ modyfikacji
Aby zwiêkszyæ prêdkoæ, suwak nale¿y
przesun¹æ w po³o¿enie RES, a¿ do chwilo osi¹gniêcia ¿¹danej prêdkoci, je¿eli
prêdkoæ ma byæ zmniejszona, nale¿y nacisn¹æ przycisk SET. Po uzyskaniu ¿¹danej prêdkoci jednostka steruj¹ca uaktywni program prêdkoci jazdy i bêdzie utrzymywaæ tê prêdkoæ.
Aktywacja tempomatu nastêpuje jedynie wówczas, gdy wczeniej zosta³a nastawiona ¿¹dana prêdkoæ jazdy. Mo¿e to byæ
zrealizowane dwoma sposobami: poprzez
wprowadzenie nowej wartoci lub przez
utrzymanie suwaka w pozycji RES przez 1
sekundê, a nastêpne jego zwolnienie.
Tempomat jest automatycznie dezaktywowany po naciniêciu peda³u sprzêg³a
lub peda³u hamulca. Program prêdkoci
jazdy jest tak¿e dezaktywowany przez
umieszczenie suwaka w pozycji OFF. Gdy
to nast¹pi, zaprogramowana w jednostce
steruj¹cej prêdkoæ jazdy zostanie usuniêta z pamiêci, co nastêpuje tak¿e po wy³¹czeniu zap³onu.
Schematy blokowe tempomatów
przedstawiaj¹ rys. 13.5 i 13.6.
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Rys. 13.5 Schemat blokowy sterownika regulatora prêdkoci jazdy [15]

Rys. 13.6. Schemat blokowy stabilizatora szybkoci typu Tempomat (VDI)

Wraz z pojawieniem siê nowej generacji silników V6 i V8 w Mercedesach
klasy E wprowadzono nowy tempomat.
Nowoæ polega na tym, ¿e mo¿na programowaæ graniczn¹ prêdkoæ w zakresie od
30 km/h do max. prêdkoci¹ pojazdu.
W³¹czenie ogranicznika wyklucza dzia³anie tempomatu co jest logiczne ze wzglê-
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du na ró¿ne funkcje jakie pe³ni¹ te urz¹dzenia (rys. 13.7).
Ogranicznik dzia³a przy normalnym
u¿ytkowaniu peda³u przypieszenia i nie
zostaje wy³¹czony po uruchomieniu hamulca zasadniczego. Zapamiêtana prêdkoæ graniczna pozostaje w pamiêci po
wy³¹czeniu zap³onu.

sygna³ akustyczny oraz zacznie migaæ
kontrolka LIM w zestawie wskaników.
Ze wzglêdów konstrukcyjnych prêdkociomierz posiada pewne tolerancje
wskazañ. Dlatego mog¹ byæ widoczne
ró¿nice pomiêdzy wskazaniami prêdkociomierza i ustawionego zmiennego ograniczenia prêdkoci jazdy

Rys. 13.7. Speedtronic  tempomat ze zmiennym ogranicznikiem prêdkoci [28]
1  zapamiêtuje aktualn¹ prêdkoæ lub j¹ podwy¿sza, 2  zapamiêtuje aktualn¹ prêdkoæ lub
j¹ obni¿a, 3  wy³¹cza ogranicznik, 4  wznawia ostatnio zapamiêtane ustawienie ogranicznika, 5  prze³¹cznik pomiêdzy tempomatem, a
ogranicznikiem prêdkoci, 6  kontrolka LIM.

Po w³¹czeniu funkcji zmiennego ograniczenia prêdkoci jazdy  na dwigni
wieci siê lampka kontrolna LIM, a na wywietlaczu pojawia siê prêdkoæ graniczna np.: LIM = 40 km/h.
Prêdkoci jazdy ustalona przez zmienne ograniczenie mo¿e byæ przekroczone
tylko wtedy, gdy peda³ gazu bêdzie maksymalnie wciniêty: wprowadzona funkcja Kick-down.
Podstawowe funkcje ogranicznika
prêdkoci:
· zwiêkszanie lub zmniejszanie granicznej prêdkoci skokowo: co 10 km/h,
· wywo³anie z pamiêci zapamiêtanej,
granicznej prêdkoci jazdy.
Funkcja ograniczenia prêdkoci bêdzie aktywna je¿eli ró¿nica pomiêdzy
prêdkoci¹ pojazdu a wartoci¹ zapamiêtan¹ nie jest wiêksza ni¿ 30 km/h.
Je¿eli uk³ad nie mo¿e utrzymaæ zapamiêtanej prêdkoci (automatyczna redukcja na skrzyni nie jest wystarczaj¹co skuteczna), pojazd jedzie szybciej (np.: stromy zjazd)  rozlegnie siê ostrzegawczy

13.3. Komputer pok³adowy
Oprócz wskaników i elementów steruj¹cych odnosz¹cych siê przewa¿nie do
funkcji zwi¹zanych z prowadzeniem samochodu, jest w nim coraz wiêcej urz¹dzeñ do informowania, komunikacji i
zwiêkszenia komfortu jad¹cych. Ka¿de z
dodatkowych urz¹dzeñ stosowane indywidualnie wymaga³oby oddzielnego wskanika, osobnego elementu steruj¹cego i
odmiennego sposobu sterowania. Ta mnogoæ i ró¿norodnoæ urz¹dzeñ obci¹¿a³aby dodatkowo kierowcê i nie spe³nia³a
wymagañ dotycz¹cych m.in. bezpieczeñstwa ruchu.
Integracja systemu informacyjnego w
samochodzie ma zapewniæ kierowcy
uproszczon¹ obs³ugê i ³atwy dostêp do
urz¹dzeñ informacyjnych o ró¿nym przeznaczeniu (rys. 13.8).
System informacyjny integruje elementy informacji i sterowania w jednym
centralnym zespole (rys. 13.9). Dziêki
temu wiêksza liczba elementów wejcia i
wyjcia mo¿e byæ bardziej ergonomicznie
rozmieszczona w samochodzie korzystnie
wp³ywaj¹c na bezpieczeñstwo ruchu.
Magistrala CAN ³¹cz¹ca poszczególne elementy umo¿liwia szybk¹, bezporedni¹, dwukierunkow¹ wymianê informacji miêdzy zespo³ami systemu informacyjnego i wywietlaczem z elementami
sterowania.
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Rys. 13.8. Schemat blokowy modu³owego zespo³u wskaników samochodu BMW

Rys. 13.9. Budowa systemu informacyjnego w samochodzie [15]

Wprowadzenie podstawowych informacji odbywa siê za zwyczaj za pomoc¹
elementów sterowania umieszczonych w
bezporednim zasiêgu kierowcy.
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Centralny wywietlacz (rys. 13.10)
s³u¿y do przedstawiania przekazów wizualnych, jak np. teksty, obrazy, filmy
wideo.

Wa¿ne informacje (np. nazwa odbieranego nadajnika, strza³ka kierunkowa stanowi¹ca instrukcjê nawigacyjn¹) mog¹ byæ
wywietlane kierowcy podczas jazdy bezporednio w zestawie wskaników, mog¹ te¿
byæ uzupe³niane sygna³ami akustycznymi.
Przysz³ociowe rozwi¹zania (stosowane ju¿ obecnie lecz na niewielk¹ skalê)
przewiduj¹ wprowadzanie informacji i dyspozycji steruj¹cych do poszczególnych
urz¹dzeñ w sposób maksymalnie uproszczony, czyli za pomoc¹ poleceñ g³osowych.

13.4. Klimatyzacja

Rys. 13.10. Panel sterowania komputerem pok³adowym odpowiadaj¹cym standardowi PC z ciek³okrystalicznym
kolorowym wywietlaczem [26]

Zasada dzia³ania instalacji klimatyzacyjnej jest podobna, jak domowej ch³odziarki sprê¿arkowej  urz¹dzenie nie
wytwarza zimna, ale usuwa ciep³o.
Czynnik roboczy kr¹¿y w obiegu zamkniêtym. Napêdzana od wa³u korbowego

Rys. 13.11. Elementy sk³adowe i obieg czynnika ch³odz¹cego w uk³adzie klimatyzacji [15]
1  sprê¿arka, 2  sprzêg³o elektromagnetyczne (do w³¹czania i wy³¹czania sprê¿arki), 3  skraplacz, 4  dodatkowy wentylator ch³odnicy, 5  czujnik wysokiego cinienia, 6  osuszacz, 7 
czujnik niskiego cinienia, 8  wy³¹cznik termiczny lub regulator dwupunktowy, 9  czujnik temperatury, 10  pojemnik na skropliny, 11  parownik, 12  dmuchawa parownika, 13  wy³¹cznik
dmuchawy, 14  zawór rozprê¿ny.
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silnika sprê¿arka (kompresor) zasysa go
w postaci pary z parownika i t³oczy pod
cinieniem do skraplacza (kondensatora).
Nastêpuje tam skroplenie substancji, po³¹czone z oddawaniem energii cieplnej.
Dalej, w trakcie rozprê¿ania, w parowniku ma miejsce przyjmowanie ciep³a z otoczenia, czyli oziêbianie wnêtrza auta. W³aciwym przep³ywem rodka ch³odz¹cego
steruje zespó³ zaworów, a ruch powietrza
przez wymienniki ciep³a (parownik i skraplacz) wymuszaj¹ dmuchawy. Budowê i
obieg czynnika ch³odniczego uk³adu klimatyzacji przedstawia rys. 13.11.

Ze wzglêdów konstrukcyjnych parownik i element grzejny umieszczane s¹
zazwyczaj we wspólnej obudowie, omywanej strumieniem wie¿ego powietrza,
który kolejno przez nie przep³ywa. Regulacji podlega iloæ klimatyzowanego
powietrza, jego rozdzia³ na poszczególne strefy (góra  rodek  dó³, lewa 
prawa strona, przednie  tylne siedzenia)
oraz temperatura i wilgotnoæ (rys.
13.12). Korozji uk³adu zapobiega zbiornik absorbuj¹cy resztki wody, pozostaj¹ce po zachodz¹cych przemianach

Rys. 13.12. Zasada dzia³ania i rozk³ad powietrza elektronicznie sterowanej klimatyzacji [15]
1  dmuchawa, 2  parownik, 3  czujnik temperatury parownika, 4  nagrzewnica, 5  czujnik
temperatury powietrza wylotowego, 6  nastawnik wartoci zadanej, 7  czujnik temperatury wewn¹trz samochodu, 8  sterownik elektroniczny, 9  szczelina odwodnienia, 10  sprê¿arka, 11 
zawór elektromagnetyczny,
a  dop³yw powietrza z zewn¹trz, b  nawiew na szyby, c  nawiew do wnêtrza, d  powietrze
obiegowe, e  obejcie, f  nawiew na nogi.
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Wystêpuj¹ dwa rodzaje sterowania
klimatyzacj¹: tzw. rêczna i automatyczna
(rys. 13.13 i 13.14).

Klimatyzacja rêczna, po jej za³¹czeniu przyciskiem AC, jest regulowana
przez kierowcê odpowiednim nastawie-

Rys. 13.13. Schemat uk³adu elektronicznego klimatyzacji  typ podstawowy.

Rys. 13.14. Schemat uk³adu elektronicznego klimatyzacji  typ elektroniczny autamatycznego systemu:
1  przycisk nastawiania temperatury, 2  regulator nastawiania temperatury, 3  czujnik nas³onecznienia, 4  czujnik wewnêtrzny, 5  prze³¹cznik temperatury wody, , 6  czujniki temperatury
zewnêtrznej, 7  czujniki w dolotach powietrza 8  wy³¹cznik przekroczenia temperatury grzania,
9  sprzêg³o elektromagnetyczne, 10  sterowanie silnika dmuchawy, 11  zawory elektromagnetyczne, 12  serwomechanizm13  zawór p³ynu, 14  z³¹cze kontrolne do self- diagnozy, 15 
silnik dmuchawy, 16  otwory wentylacyjne, 17  EUS, 18  wywietlacz A/C
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Rys. 13.15. Automatyczna klimatyzacja (Climatronic) VW Golf IV z silnikiem benzynowym 1,4 (oznaczenia w tekœcie)

E1  w³¹cznik wiate³, E87  prze³¹cznik
uk³adu automatycznej klimatyzacji, G17 
czujnik temperatury zewnêtrznej, G56 
czujnik temperatury powietrza (deska rozdzielcza), G89  czujnik temperatury powietrza dolotowego do wnêtrza samochodu,
G92  czujnik po³o¿enia klapy regulacji temperatury, G107  fotoczujnik nas³onecznienia w rodkowej czêci deski rozdzielczej,
G112  czujnik po³o¿enia centralnej klapy
kierunku nawiewu, G113  czujnik po³o¿enia klapy recyrkulacji powietrza, G114 
czujnik po³o¿enia klapy kierunku nawiewu
szyba przednia/nogi, G192  czujnik temperatury nawiewu powietrza na nogi, J126 
elektroniczny modu³steruj¹cy praca wentylatora dmuchawy, J255  elektroniczny modu³ steruj¹cy automatycznej klimatyzacji
Climatronic, J285  zestaw wskaników,
J293  modu³ steruj¹cy prac¹ wentylatorów
ch³odnicy, L75  podswietlanie wskaników
cyfrowychw zestawie wskaników, J448 
elektroniczny modu³ wtryskowo zap³onowy
4AV, L76  podswietlanie przycisku otwarcia klapy wlewu paliwa, przycisków podnoników szyb w drzwiach kierowcy, N25 
elektrosprzêg³o w sprê¿arce klimatyzatora,
S3  bezpiecznik 3 w skrzynce bezpieczników w kabinie, S5  bezpiecznik 5 w skrzynce bezpieczników w kabinie, S16  bezpiecznik 16 w skrzynce bezpieczników w kabinie, S225  bezpiecznik 25 w skrzynce bezpieczników w kabinie, S164  bezpiecznik
3 w skrzynce w komorze silnika, S176  bezpiecznik 4 w skrzynce w komorze silnika,
S180  bezpiecznik 8 w skrzynce w komorze silnika, V2  silnik wentylatora dmuchawy, V7  silnik wentylatora ch³odnicy,
V35  silnik wentylatora ch³odnicy, V42 
wentylator czujnika temperatury wnêtrza,
V68  silnik klapy regulacji temp. powietrza, V70  silnik klapy centralnej kierunku
nawiewów, V71  silnik klapy regulacji nawiewu powietrza, V85  silnik klapy kierunku nawiewu przednia szyba/nogi.

niem prêdkoci obrotowej dmuchawy
wnêtrza oraz odpowiednim ustawieniem
rozdzia³u powietrza na ¿¹dane kierunki
jego wlotu do kabiny. Zwiêkszenie prêdkoci pracy dmuchawy zwiêksza przep³yw
powietrza przez zimny parownik, co w
konsekwencji prowadzi do uzyskania w
kabinie ni¿szej temperatury.
W klimatyzacji automatycznej kierowca nastawia na sterowniku ¿¹dan¹ temperaturê, a uk³ad automatycznie w³¹cza w
razie potrzeby kompresor klimatyzatora,
reguluje prêdkoæ obrotow¹ dmuchawy i
steruje rozdzia³em powietrza na odpowiednie kierunki jego wlotu celem osi¹gniêcia ¿¹danej temperatury wewn¹trz
kabiny. (schemat elektryczny uk³adu Climatronic przedstawia rys. 13.15). Ponadto kierowca mo¿e ingerowaæ w dzia³anie
automatyki, wybieraj¹c rêcznie na sterowniku preferowane przez niego opcje (np.
osuszanie szyby przedniej).
Po wstêpnym przewietrzeniu kabiny
nale¿y pamiêtaæ o zamkniêciu okien pojazdu dla usprawnienia pracy klimatyzacji oraz dla zaoszczêdzenia paliwa, a w
konsekwencji pieniêdzy.

13.5. Zabezpieczenia przed kradzie¿¹
Autoalarm jest to zestaw sk³adaj¹cy siê
z EUS sterowanego zdalnie pilotem radiowym lub podczerwieni¹, czujników w³amania i syreny. Mo¿e byæ uzupe³niony: radiopowiadomieniem, zaworem paliwa,
przekanikami blokuj¹cymi obwody rozruchu i zap³onu, rezerwowym akumulatorem, sterownikiem si³owników zamka centralnego, sterownikiem napêdu szyb. Stosuje siê równie¿, sprzê¿one z pilotem autoalarmu, modu³y do otwierania bramy,
gara¿u, uzbrajania alarmu domowego.
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Systemy te mo¿na podzieliæ na: kompaktowe, czyli syrena i EUS w jednej obudowie, oraz modu³owe.
Sygnalizacje alarmowe mog¹, przyk³adowo, sk³adaæ siê z nastêpuj¹cych modu³ów:
· uk³ad podstawowy (alarmowanie w
razie otwarcia drzwi, pokrywy baga¿nika lub pokrywy przedzia³u silnika
przez osobê niepowo³an¹, wyjêcia radioodbiornika lub próby uruchomienia
silnika, wybicia szyby),
· ochrona przestrzeni wewnêtrznej za
pomoc¹ ultradwiêków,
· zabezpieczenie kó³ i ochrona przed
odholowaniem
Celem stosowania zabezpieczenia
przed kradzie¿¹ jest ochrona samochodu
przed niepowo³anym u¿yciem, dlatego powinno ono uniemo¿liwic uruchomienie
oraz jazdê bez upowa¿nienia.

W elektrycznym uk³adzie zabezpieczenia przed kradzie¿¹ za pomoc¹ przekaników zostaje roz³¹czonych kilka obwodów niezbêdnych do uruchomienia samochodu (rys. 13.16).
Najczêciej s¹ przerywane trzy obwody:
· uk³adu rozruchu,
· zasilania paliwem,
· uk³adu zap³onowego lub dop³ywu paliwa do pompy wtryskowej silnika wysokoprê¿nego.
Na rys. 13.17 zosta³ przedstawiony
schemat po³¹czeñ uk³adu alarmowego,
fabrycznie montowanego w samochodach BMW serii 3.
Autoalarm pilnuje wszystkich
drzwi, pokrywy przedzia³u silnika, pokrywy baga¿nika, ruchów pojazdu (za pomoc¹ czujnika przechy³ów), wnêtrza kabiny
(za pomoc¹ czujników ruchu), kó³ pojazdu, wykrywa manipulacje przy akumulatorze oraz zap³onie (zacisk R).

Rys. 13.16. Zabezpieczenie samochodu przed kradzie¿¹ z otwartymi obwodami [15]
1  nadajnik (zdalne sterowanie), 2  sterownik zabezpieczenia przed kradzie¿¹, 3  odbiornik
(zdalne sterowanie), 4  mikroprocesor (a) z pod³¹czeniem akumulatora (b), 5  przekanik, 6 
centralne blokowanie drzwi, 7  dioda kontrolna, 8  uk³ad rozruchu, 9  sterownik pracy silnika,
10  elektryczna pompa paliwa silnika benzynowego (lub dop³yw paliwa do pompy wtryskowej
silnika wysokoprê¿nego)
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Rys. 13.17. Schemat po³¹czeñ autoalarmu ZKE-V [2]

Ponadto wszystkie podzespo³y autoalarmu s¹ umieszczone w trudno dostêpnych miejscach. Odnosi siê to szczególnie do syreny zasilania awaryjnego,
która uniemo¿liwia szybkie zablokowanie alarmu przez osobê niepowo³an¹.
Natomiast dobrze widoczna jest dioda
wiec¹ca, która sygnalizuje aktywnoæ
alarmu i ma za zadanie odstraszaæ ewentualnego z³odzieja.
W³¹czanie i wy³¹czanie autoalarmu
odbywa siê za pomoc¹ sygna³ów z zamka centralnego lub tylko z kodowanego
pilota.
Oprócz autoalarmu samochody mog¹
byæ fabrycznie lub dodatkowo wyposa¿one w immobilizer, czyli elektroniczn¹
blokadê, która uniemo¿liwia uruchomienie samochodu (rys. 13.18).

13.6. Nawigacja satelitarna
Samochodowy system nawigacyjny to
po³¹czenie komputera z odbiornikiem sygna³ów nadawanych przez sieæ amerykañskich satelitów wojskowych (GPS  Global
Positioning System) i z cyfrowymi mapami drogowymi zapisanymi na p³ytach CD.
GPS to dwadziecia cztery satelity, rozmieszczone na orbitach w ten sposób, ¿e w
ka¿dym punkcie kuli ziemskiej mo¿na stale
odbieraæ sygna³ czterech z nich.
Dzia³anie systemu polega na porównywaniu ró¿nicy w czasie dotarcia do odbiornika sygna³u radiowego z co najmniej
trzech satelitów, co pozwala na ustalenie
odleg³oci od nich i wyliczenie aktualnego po³o¿enia geograficznego, ³¹cznie z
wysokoci¹ nad poziomem morza.
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Rys. 13.18. Schemat po³¹czeñ alarmu niefabrycznego po³¹czonego z immobilizerem [2]
I  ton ci¹g³y, II  ton przerywany, III  kontrola w³-/wy³¹czenia przez aktywne kierunkowskazy,
IV  kontrola w³-/wy³¹czenia przez nieaktywne kierunkowskazy
Wyjcia AB wtyczek czarnej i bia³ej dla zabezpieczenia styków mog¹ byæ przydzielone do minusa
lub plusa.
 przy³¹cze nie przydzielone. Trzeba najpierw poprowadziæ przewód.
Oznaczenia kolorów: bl = niebieski, br = br¹zowy, ge = ¿ó³ty, gr = szary, or = pomarañczowy, ro =
ró¿owy, sw = czarny, vi = fioletowy, gr-rt = szaro-czerwony, gr-sw = szaro-czarny, sw-bn = czarnobrazowy, sw-gn = czarno-zielony, sw-ws/bl = czarno-bia³y/niebieski, sw-ws/ge = czarno-bia³y/¿ó³ty,
sw-or = czarno-pomarañczowy, sw-rt = czarno-czerwony, rt-ws = czerwono-bia³y, vi-rt = fioletowoczerwony, vi-sw = fioletowo-czarny, ws-bl = bia³o-niebieski, ws-gn = bia³o-zielony, s-sw = bia³o-czarny

W celu okrelenia w³asnego po³o¿enia uk³ady lokalizuj¹ce porównuj¹ w sposób ci¹g³y zapisan¹ w pamiêci sieæ dróg z
przemieszczeniami samochodu i automatycznie koryguj¹ odchylenia.
GPS zapewnia dwa poziomy dok³adnoci: Dok³adny Serwis Pozycyjny (PPS
 Precise Positioning Service) zapewniaj¹cy dane o pozycji i czasie o du¿ej dok³adnoci, dostêpne tylko dla autoryzowa-
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nych u¿ytkowników oraz Standardowy
Serwis Pozycyjny (SPS  Standard Positioning Service) mniej dok³adny, lecz dostêpny dla wszystkich bez op³at abonamentowych.
Od pierwszego maja 2000 roku rz¹d
Stanów Zjednoczonych przesta³ zak³ócaæ
czêstotliwoæ dostêpn¹ dla wszystkich
u¿ytkowników. Dok³adnoæ pozycjonowania nie przekracza 10 metrów.

Rys. 13.19. Trasa pojazdu wyswietlana na ciek³okrystalicznym monitorze [26]

Komputer wykorzystuje dane z odbiornika GPS i z p³yty CD, ¿eby wywietliæ na ekranie fragment mapy z aktualnym po³o¿eniem samochodu (rys. 13.19).
Kierowca mo¿e zaprogramowaæ cel podró¿y i wtedy komputer wska¿e mu drogê
do celu, ³¹cznie z informacjami o tym,
gdzie nale¿y w danym momencie skrêciæ. Jeli kierowca nie zauwa¿y sygna³u,

komputer oblicza now¹ trasê i wskazuje
odpowiednie miejsce skrêtu. Zapowiadane jest zast¹pienie p³yt CD, na których
mieci siê za ma³o informacji (na ogó³
zawieraj¹ mapê jednego wiêkszego lub
paru mniejszych pañstw) p³ytami DVD.
Na takim kr¹¿ku bêdzie mo¿na umieciæ
ca³y atlas samochodowy Europy.
System ten mo¿na po³¹czyæ z automatycznym uaktualnianiem informacji
o zmianach w ruchu drogowym (remonty dróg, korki, objazdy) i wtedy komputer bêdzie informowa³ kierowcê o
nowej trasie.
Po³¹czenie komputera z alarmem i telefonem komórkowym daje jeszcze wiêksze mo¿liwoci. W wypadku awarii komputer automatycznie wezwie pomoc, podaj¹c aktualne po³o¿enie samochodu. Podobny sygna³, wys³any po uruchomieniu
alarmu, poinformuje w³aciciela o w³amaniu do auta lub pozwoli na jego zlokalizowanie po kradzie¿y. Firmy transportowe wykorzystuj¹ ten system do kontrolowania ruchu TIR-ów (rys. 13.20).

Rys. 13.20. Nadzorowanie transportu za pomoc¹ GPS [25]
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