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7.1. Контролер (ЕБК) 
Електронний блок керування (рис. 7.1) – це спеціалізований 

комп’ютер, що приймає сигнали від датчиків і керує виконавчими 
елементами системи [8; 15; 18; 25]. Електронний блок керування (ЕБК, 
або контролер) розташований під панеллю приладів і являє собою керую-
чий центр електронної системи управління двигуном. Він безперервно 
обробляє інформацію від різних датчиків і керує системами, що впли-
вають на токсичність відпрацьованих газів і експлуатаційні показники 
автомобіля. 

 

 
Рис. 7.1. Зовнішній вигляд ЕБК 

 
 
 

 
Рис. 7.2. Елементи електронної системи управління: 

1 – блок керування; 2 – ПНВТ; 3 – контрольна лампа режиму роботи; 
4 – датчик вказівки розташування колінчастого вала; 5 – стоп-сигнал; 
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6 – датчик температури всмоктуваного повітря; 7 – датчик подачі 
палива; 8 – запобіжне реле; 9 – клапан відведення відпрацьованих газів; 
10 – датчик температури охолоджувальної рідини; 11 – вмикач 
сигналу блокування і заднього ходу 

 

До ЕБК надходить така інформація: 
– положення і частота обертання колінчастого вала; 
– положення розподільних валів; 
– масова витрата повітря двигуном; 
– температура охолоджувальної рідини; 
– температура всмоктуваного повітря; 
– положення дросельної заслінки; 
– вміст кисню у відпрацьованих газах; 
– наявність детонації в двигуні; 
– амплітуда коливань кузова автомобіля; 
– швидкість автомобіля; 
– напруга в бортовій мережі автомобіля; 
– запит на включення кондиціонера (на автомобілях у варіантному 

виконанні). 
На основі отриманої інформації ЕБК керує такими системами і 

приладами: 
– паливоподачею (форсунками й електробензонасосом); 
– системою запалювання; 
– регулятором холостого ходу; 
– адсорбером системи уловлювання парів бензину; 
– вентилятором системи охолодження двигуна; 
– муфтою компресора кондиціонера (на автомобілях у варіантному 

виконанні); 
– системою діагностики. 
ЕБК вмикає вихідні ланцюги (форсунки, різні реле тощо) шляхом 

замикання їх на «масу» через його вихідні транзистори. Єдиний виняток – 
ланцюг реле електробензонасоса, який живиться через силове реле. У 
свою чергу, обмоткою реле керує ЕБК за допомогою замикання одного 
з виводів на «масу». 

ЕБК оснащений вбудованою системою діагностики. Він може розпіз-
навати неполадки в роботі ЕСКД, попереджаючи про них водія через 
сигнальну лампу «ПЕРЕВІРТЕ ДВИГУН». Крім того, ЕБК зберігає 
діагностичні коди, що вказують на несправність конкретного елемента 
системи і характер цієї несправності, щоб допомогти фахівцям у 
проведенні діагностики та ремонту. 

У ЕБК закладені такі типи пам’яті: 

– програмований постійний запам’ятовуючий пристрій (ППЗП); 
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– оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП); 

– електрично репрограмований запам’ятовуючий пристрій (ЕРЗП). 

У програмованому постійному запам’ятовуючому пристрої (ППЗП) 

знаходиться спільна програма, в якій міститься послідовність робочих 

команд (алгоритми управління) і різна калібрувальна інформація. Цією 

інформацією є: дані управління упорскуванням, запалюванням, холостим 

ходом та інші, які залежать від маси автомобіля, типу і потужності 

двигуна, передавального відношення трансмісії та інших факторів. ППЗП 

називають ще запам’ятовуючим пристроєм калібрування. Вміст ППЗП не 

може бути змінено після програмування. Ця пам’ять не потребує 

живлення для збереження записаної в ній інформації, яка не стирається 

при відключенні живлення, тобто ця пам’ять є енергонезалежною. 

Оперативний запам’ятовуючий пристрій (ОЗП) – це «блокнот» 

ЕБК. Мікропроцесор контролера використовує його для тимчасового 

зберігання вимірюваних параметрів, які він використовує для розрахунків, 

і проміжної інформації. Мікропроцесор може за потреби вносити в нього 

дані або зчитувати їх. 

Мікросхема ОЗП змонтована на друкованій платі контролера. Ця 

пам’ять енергозалежна і вимагає безперебійного живлення для збере-

ження. При припиненні живлення ОЗП діагностичні коди несправностей і 

розрахункові дані, що містяться в ОЗП, стираються. 

Електрично репрограмований запам’ятовуючий пристрій (ЕРЗП) 

використовується для тимчасового зберігання кодів-паролів протиугінної 

системи автомобіля (іммобілізатора). Коди-паролі, прийняті ЕБК від 

блоку управління іммобілізатор, порівнюються з кодами, збереженими 

в ЕРЗП, у результаті чого дозволяється або забороняється пуск двигуна. 

В ЕРЗП записуються такі експлуатаційні параметри автомобіля, як 

загальний пробіг автомобіля, загальна витрата палива та час роботи 

двигуна. 

ЕРЗП реєструє і деякі порушення роботи двигуна й автомобіля: 

– час роботи двигуна з перегрівом; 

– час роботи двигуна на низькооктановому паливі; 

– час роботи двигуна з перевищенням максимально допустимої 

частоти обертання; 

– час роботи двигуна з пропусками займання суміші, на наявність 

яких вказує сигнальна лампа системи керування двигуном; 

– час роботи двигуна з несправним датчиком детонації; 

– час роботи двигуна з несправним датчиком концентрації кисню; 

– час руху автомобіля з перевищенням максимально дозволеної 

швидкості в період обкатки; 

– час руху автомобіля з несправним датчиком швидкості; 
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– кількість відключень акумуляторної батареї при включеному 

замку запалювання. 

ЕРЗП енергонезалежний, він може зберігати інформацію без подачі 

живлення на контролер. 

 

 
 

Рис. 7.3. Схема з’єднання системи керування двигуном: 

1 – акумуляторна батарея; 2 – вимикач (замок) запалення; 

3, 29 – плавкі запобіжники; 4 – діагностична колодка; 5 – електронний 

блок керування двигуном; 6, 7, 8, 9 – паливні форсунки; 10 – регулятор 

холостого ходу; 11, 12 – котушки запалювання; 13, 14, 15, 16 – свічки 

запалювання; 17 – комбінація приладів; 18 – тахометр; 19 – сигнальна 

лампа <ПЕРЕВІРТЕ ДВИГУН>; 20 – датчик температури повітря у 

впускний трубі; 21 – датчик температури охолоджувальної 

рідини; 22 – датчик масової витрати повітря; 23 – датчик детонації; 

24 – датчик положення дросельної заслінки; 25 – датчик положення 

розподільного вала; 26 – датчик положення колінчастого вала; 27 – реле 

паливного насоса; 28 – головне реле системи керування двигуном;  

30 – паливний насос; 31 – вимикач <маси> 

 

7.2. Датчики виміру витрати повітря 

Датчик витрати повітря служить для вимірювання кількості (об’єму 

або маси) споживаного двигуном повітря [9; 18; 21; 25]. Значення маси 

вхідного повітря, виміряне безпосередньо датчиком або розраховане 
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блоком керування двигуном за його обсягом, є одним із базових 

параметрів у визначенні тривалості відкриття паливних форсунок. 

Датчик витрати повітря встановлюється після повітряного фільтра 

перед дросельною заслінкою. З боку вхідної частини корпусу датчика 

розташована сітка або ламінуючі соти, які вирівнюють потік повітря 

по всій площі повітроміра. 

У різних варіантах систем керування двигуном застосовуються 

датчики з аналоговим вихідним сигналом або з цифровим. У першому 

випадку залежно від витрати повітря змінюється напруга вихідного 

сигналу датчика, у другому випадку – частота або пористість. Існують 

різні конструкції датчиків витрати повітря, але кожен із них можна 

віднести до одного з двох типів – датчики об’ємної витрати повітря і 

датчики масової витрати повітря. 

Датчики масової витрати повітря кращі, оскільки вимірюють 

безпосередньо масову витрату повітря (ДМВП враховує температуру і 

тиск атмосферного повітря), за рахунок чого блок керування двигуном 

може більш точно розраховувати необхідну кількість палива, що 

упорскується. Їх конструкція не має рухомих механічних частин, вони 

мають велику швидкодію і точність. Крім того, значення вихідного 

сигналу ДМВП не залежить від температури повітря. Але через 

складну конструкцію датчиків масової витрати повітря, в ранніх 

системах керування двигунами застосовувалися в основному датчики 

об’ємної витрати повітря.  
Датчик масової витрати повітря (рис. 7.4) є датчиком термоанемо-

метричного типу і видає на контролер частотно-імпульсний сигнал 

(2-10 кГц), що змінюється в прямій залежності від пройденої через 

нього кількості повітря. Чим більша кількість повітря пройдена 

через датчик, тим вищою є частота сигналу ДМВП. Відповідно, 

кількість пройденого через датчик повітря залежить від кутового 

положення дросельної заслінки і регулятора холостого ходу, через 

який подається повітря в обхід дросельної заслінки. За частотою 

імпульсів ДМВП контролер судить про кількість повітря, що надходить 

у двигун і, відповідно до неї, регламентує час відкриття паливних 

форсунок, таким чином забезпечуючи необхідне співвідношення в 

паливній суміші повітря і палива. 
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Рис. 7.4. Електрична схема датчика для вимірювання  

масової витрати повітря 
 

Інформація датчика дозволяє визначити режим роботи двигуна й 

розрахувати циклове наповнення циліндрів повітрям на сталих режимах 

роботи двигуна, тривалість яких перевищує 0,1 секунди. 

Чутливий елемент датчика побудований на принципі терморе-

зистивного анемометра і виконаний у вигляді платинової нитки, яка 

нагрівається. Нитка нагрівається електричним струмом, а за допомогою 

термодатчика та схеми управління датчика її температура вимірюється 

і підтримується постійною. 

Якщо через датчик потік повітря збільшується, то платинова нитка 

починає охолоджуватися, схема керування датчика збільшує струм 

нагріву нитки, поки температура її не відновлюється до початкового 

рівня, таким чином величина струму нагрівання нитки пропорційна 

витраті повітря. Вторинний перетворювач датчика перетворює струм 

нагріву нитки в вихідну напругу постійного струму. 

Із плином часу нитка забруднюється, що призводить до зміщення 

градуювальної характеристики датчика. Для очищення нитки від бруду 

після вимкнення двигуна (при виконанні певних умов) нитка прока-

люється до 900-1000 °C імпульсом струму протягом 1 секунди. Формує 

імпульс блок керування. 
Датчик має пластмасовий корпус, виконаний у вигляді патрубка з 

прохідним перетином 60 мм в діаметрі, на кінцях патрубка встановлені 
захисні решітки (рис. 7.5). У трубі корпусу розміщений чутливий 
елемент датчика (платинова нитка) і терморезистор (рис. 7.6). 



Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, В. Ю. Голдун 

 

78 

У верхній частині датчика розміщені: плата вторинного перетво-
рювача, закрита герметичним пластмасовим корпусом, шестиконтактна 
вилка з’єднувача; потенціометр регулювання CO на холостому ходу. 

 

 
Рис. 7.5. Датчик масової витрати повітря 

 

  
 

Рис. 7.6. Конструкція датчику масової витрати повітря (ДМВП): 
1 – кільце-фіксатор фільтра; 2 – фільтр; 3 – фланець впускний; 

4 – ущільнювальне гумове кільце; 5 – корпус датчика; 6 – електронна 
плата; 7 – термоелементи; 8 – контактний роз’єм; 9 – фланець 
випускний; 10 – гвинти кріплення елементів 

 

У конструкції даного датчика використовуються три термоелемента. 

Один (центральний) використовується для визначення температури 
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навколишнього середовища, а два інших підігрівають повітря до заданої 

температури, що перевищує температуру навколишнього повітря. 

Масова витрата повітря визначається шляхом виміру електричної 

потужності, яка необхідна для підтримки заданого перевищення 

температури, і перетворенням цього значення потужності в частотно-

імпульсний сигнал. 

Фільтр служить для запобігання попаданню в корпус датчика великих 

частинок, які можуть вивести з ладу термоелементи. Крім того, він 

виконує роль розсіювача повітря для забезпечення рівномірного повітря-

ного потоку. Фільтр встановлюється у впускному фланці і фіксується 

кільцем-фіксатором. 

Ущільнювальні гумові кільця встановлені з обох сторін корпусу 

датчика і служать для запобігання підсмоктування повітря. Особливої 

уваги заслуговує ущільнювальне кільце між корпусом датчика і 

випускним фланцем. Якщо в цьому місці відбуватиметься підсмоктування 

повітря, воно може бути не враховано системою, що призведе до 

збідніння паливної суміші. У цьому випадку забезпечити оптимальний 

режим роботи двигуна практично неможливо. Ідентифікувати повітряне 

підсмоктування без застосування спеціального мультитестера досить 

проблематично. 

Параметри датчика: 

– напруга електроживлення: 8 ... 16 В; 

– струм споживання: не більше 1,0 А; 

– діапазон вимірюваної витрати повітря: 0 ... 500 кг/ч; 

– опір між виводами 3-2 (вихід): 2,9 ... 3,5 Ом; 

– опір між виводами 4-1 (пропалення): 20 ... 25 кОм; 

– опір між виводами 6-1 (регулятор CO): 0 ... 1,0 кОм. 

При включеному запалюванні на виході датчика повинна бути 

напруга 1,4 ± 0,04 В. 

Опір потенціометра регулювання CO зазвичай встановлюється в 

середнє положення 0,45 ... 0,55 кОм, один повний оберт гвинта дорівнює 

приблизно 0,035 кОм, збільшення опору досягається шляхом обертання 

гвинта за годинниковою стрілкою, зменшення – пpоти годинникової. 

Датчик має нелінійну залежність вихідної напруги від масової 

витрати повітря: 

– 15 кг/год: 2,3323 ... 2,3599 В; 

– 30 кг/год: 2,6240 ... 2,6572 В; 

– 60 кг/год: 2,9800 ... 3,0214 В; 

– 120 кг/год: 3,4208 ... 3,4820 В; 

– 280 кг/год: 4,1977 ... 4,2711 В; 



Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, В. Ю. Голдун 

 

80 

– 480 кг/год: 4,7089 ... 4,7857 В. 

Чутливість датчика змінюється від 30 мВ/(кг/год) на початку 

характеристики до 3 мВ/(кг/год) наприкінці характеристики. 

Датчик масової витрати повітря розміщується під капотом 

автомобіля і кріпиться з одного боку до дросельного пристрою, а з іншого – 

до повітряного фільтру, за допомогою гумових патрубків і хомутів. 

При установці датчика потрібно правильно його орієнтувати: 

стрілка, зображена на корпусі датчика, має співпадати з напрямком 

повітряного потоку до двигуна; орієнтація датчика навколо вертикальної 

осі повинна бути строго фіксована і збігатися з положенням датчика, 

визначеним документацією заводу-виробника. 

Підключення датчика до джгута проводиться за допомогою шести-

контактних з’єднувачів із фіксатором. 

Після установки (заміни) датчика витрати повітря необхідно 

виконати регулювання двигуна по CO на холостому ходу. 

Для демонтажу ДМВП необхідно при вимкненому запаленні відклю-

чити роз’єм, від’єднати повітряний шланг і відвернути два болти 

кріплення датчика до повітряного фільтру. Монтаж слід проводити в 

зворотній послідовності демонтажу. 

Ресурс ДМВП не регламентується і значною мірою залежить від 

того, в якому стані знаходиться повітряний фільтр. Потрапляння в 

корпус датчика сторонніх часток може вивести його з ладу. 

Кожна конструкція витратоміра має свої характерні несправності. 

Для витратомірів «лопатевого» типу – це знос струмоведучих поверхонь 

потенціометрів, утворення маслянистих відкладень на робочих 

елементах. Знос потенціометра («запилення» струмоведучої доріжки) 

призводить до періодичного зникнення електричного сигналу, як 

наслідок – передача спотворених даних у блок управління. Маслянисті 

відкладення й окис на поверхні каналу заважають переміщенню заслінки 

(вона підклинює). У випадку з термоанемометричними витратомірами 

причиною несправності може бути відсутність його живлення від 

бортової мережі автомобіля, а також некваліфіковане обслуговування 

цього вузла. Навіть спроби протерти його робочі поверхні ватою здатні 

вивести витратомір із ладу. Цей вузол не обслуговується і неремонто-

придатний. Перевірити можна тільки надійність з’єднання контактів, а 

в разі забруднення може допомогти продування стисненим повітрям 

або промивка робочих поверхонь спецпрепаратами. 

Ознаки поломки ДМВП: 

– нестійка робота двигуна на холостому ході; 

– погіршення динаміки розгону, провали при розгоні; 
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– низькі або високі оберти холостого ходу; 

– підвищена витрата бензину; 

– двигун не запускається. 

Крім зовнішніх ознак, у роботі двигуна про несправності витратоміра 

повітря може повідомляти вбудована діагностична система. На жаль, без 

діагностичного устаткування рахувати коди помилок і визначати, чому 

«кричить» контрольна лампа «CHECK ENGINE», не завжди вдається, тому 

потрібно звернутися на СТО. Переконатися в несправності витратоміра 

повітря можна, замінивши його завідомо справним. Дуже часто до 

аналогічних зовнішніх проявів призводить підсмоктування повітря через 

з’єднання або тріщини в гофрованому шлангу, що йде від витратоміра 

до дросельного модуля. 

Зустрічаються такі несправності датчиків масової витрати повітря: 

– відсутність змін вихідного сигналу у відповідь на зміни витрати 

повітря; 

– відхилення значення вихідного сигналу; 

– зниження швидкості реакції датчика. 

У разі зниження швидкості реакції ДМВП двигун значною мірою 

втрачає «прийомистість». Зниження швидкості реакції ДМВП настає 

внаслідок забруднення його чутливих і нагрівальних елементів. 

Система самодіагностики блоку управління двигуном не здатна 

виявити зниження швидкості реакції ДМВП, внаслідок чого така 

несправність не може бути виявлена шляхом зчитування кодів помилок за 

допомогою сканера, а тільки шляхом проведення діагностики із 

застосуванням осцилографа. 

При діагностиці ДМВП за допомогою осцилографа, швидкість реакції 

датчика може бути перевірена на режимі різкого перегазовування. 

При проведенні перевірки швидкості реакції ДМВП на режимі 

різкого перегазовування, осцилограма вихідного сигналу датчика повинна 

бути записана. У момент різкого перегазовування відбувається наступне. 

Поки двигун працює на холостих обертах без навантаження повітря, 

що заповнює впускний колектор, сильно розріджене, тому що приплив 

повітря сильно обмежений дросельною заслінкою і клапаном 

холостого ходу. Абсолютний тиск у впускному колекторі при цьому 

нижчий від атмосферного на 0,6~0,7 Бар. Внутрішній об’єм впускного 

колектора, порівняно з робочим об’ємом двигуна, менший, але маса 

розрідженого повітря, що заповнює колектор під час роботи двигуна 

на холостих обертах без навантаження, незначна. При різкому відкритті 

дросельної заслінки повітря різко спрямовується через відкриту дросельну 

заслінку у впускний колектор і швидко заповнює об’єм колектора до тих 
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пір, поки абсолютний тиск у ньому не досягне значення близького до 

атмосферного. Цей процес відбувається дуже швидко, внаслідок чого 

потік повітря через ДМВП у цей момент досягає значення, близького до 

витрати повітря при роботі двигуна на максимальному навантаженні. 

Після того як абсолютний тиск у впускному колекторі досягає значення 

близького до атмосферного, потік повітря, що протікає через ДМВП, 

стає пропорційним обертам двигуна. 
 

 
 

 

Рис. 7.7. Осцилограма вихідної напруги датчика масової  витрати 

повітря BOSCH HFM5 при різкій перегазовці: 

A – значення напруги в момент часу, що вказаний маркером. В даному 

випадку відповідає максимальній напрузі вихідного сигналу ДМВП одразу 

після різкого відкриття дросельної заслінки; Snap throttle – закладка, що 

відзначає момент різкого відкриття дросельної заслінки 
 

Максимальне значення напруги вихідного сигналу ДМВП відразу 

після різкого відкриття дросельної заслінки має сягати значення 

близького до витрати повітря при роботі двигуна на максимальному 

навантаженні. Для ДМВП BOSCH HFM5 напруга вихідного сигналу 

має короткочасно зрости до вище 4 В.  

При проведенні діагностики ДМВП необхідно перевіряти значення 

вихідного сигналу датчика на зупиненому двигуні й середнє значення 
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сигналу при роботі двигуна на холостих обертах без навантаження. 

Для ДМВП BOSCH HFM5 нульовому потоку повітря відповідає 

значення вихідної напруги 1В ± 0,02 В.  

Швидкість реакції ДМВП BOSCH HFM5 так само може бути 

оцінена по часу перехідного процесу вихідного сигналу при подачі 

живлення на датчик. 
 
 

 
 

 

Рис. 7.8. Осцилограма вихідної напруги датчика масової витрати 

повітря BOSCH HFM5 при подачі напруги живлення: 

A – значення напруги в момент часу, що вказаний маркером. У 

цьому випадку відповідає напрузі вихідного сигналу ДМВП при нульовій 

витраті повітря (двигун зупинений) і дорівнює 0,99 В; dT – значення 

інтервалу часу між двома маркерами. У даному випадку відповідає 

часу перехідного процесу вихідного сигналу при подачі живлення на 

датчик і дорівнює ~0,5 мс 
 

Із ростом ступеня забруднення датчика час перехідного процесу 

вихідного сигналу різко збільшується. 
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Рис. 7.9. Осцилограма вихідної напруги датчика масової витрати 

повітря BOSCH HFM5 при подачі напруги живлення: 

A – значення напруги в момент часу вказаний маркером. У даному 

випадку відповідає напрузі вихідного сигналу ДМВП при нульовій 

витраті повітря (двигун зупинений) і дорівнює 0,92 В; dT – значення 

інтервалу часу між двома маркерами. У цьому випадку відповідає часу 

перехідного процесу вихідного сигналу при подачі живлення на датчик 

і дорівнює ~70 мс 
 

Способи ремонту. Найчастіше просто замінюють несправний 

витратомір новим. Ремонтопридатні тільки витратоміри з трубкою 

Піто («лопатевого» типу). Забруднення і маслянисті відкладення, які 

заважають переміщенню пластини, видаляють за допомогою аерозолів 

для очищення карбюратора. Іноді вдається відновити працездатність 

потенціометра, перемістивши його плату з контактною доріжкою або 

підігнувши пластини струмознімача таким чином, щоб контактний 

наконечник переміщувався по незношеній частині контактної доріжки. 

Часом майстри пропонують відключити витратомір від електронного 

блоку управління. Але в цьому випадку помітно зростає витрата палива. 

Термоанемометричні витратоміри в умовах автосервісу неремонтно-

придатні. Їх відновлюють тільки в умовах ремонтного виробництва. 
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Щоб витратомір повітря служив довше, існує два засоби: своєчасно 

міняти повітряний фільтр і стежити за технічним станом двигуна (в 

деяких старих системах живлення, де шланг системи відсмоктування 

картерних газів «врізається» перед витратоміром повітря). Перешкодити 

передчасному виходу з ладу витратоміра може і ремонт двигуна, оскільки 

знос поршневих кілець і сальників клапанів призводить до збільшення 

вмісту масла в картерних газах, а це, у свою чергу, викликає засмічення 

деталей витратоміра маслянистим нальотом. 

До переваг ДМВП належить висока точність регулювання суміші в 

широкому діапазоні робочих умов. Недоліками датчиків даного типу є 

висока крихкість та створення опору потоку повітря. 

Датчики об’ємної витрати повітря за технічними характеристиками 

поступаються ДМВП, тому що вимірюють тільки обсяг повітря, що 

протікає. А маса повітря (як і будь-яких інших газів), що заповнює, 

наприклад, обсяг рівний одному літру, дуже сильно залежить від його 

тиску й температури. Блок керування двигуном розраховує масову 

витрату повітря, додатково враховуючи атмосферний тиск і показання 

датчика температури повітря у впускному тракті. Кожен із цих датчиків 

має свою похибку, в результаті чого розраховане значення масової 

витрати повітря може дещо відрізнятися від фактичних витрат. Блок 

керування двигуном розраховує кількість палива, необхідну для кожного 

циліндра за значенням маси повітря, що надійшло до двигуна. Слід 

зазначити, що всі витратоміри повітря визначають безперервну витрату, а 

паливо упорскується форсунками порціями, синхронно з тактами роботи 

циліндрів. 

Більшість датчиків об’ємної витрати повітря працюють по одному з 

двох принципів: використовується або принцип підрахунку вихорів 

Кармана (деякі датчики виробництва MITSUBISHI, CHRISLER), або 

принцип зсуву повзунка потенціометра за допомогою лопаті, розміщеної 

в потоці повітря, що витрачається двигуном. 

Датчики витрати повітря, що працюють за принципом підрахунку 

вихорів Кармана (рис. 7.10), мають високу надійністю, тому що не 

мають рухомих механічних частин. 
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Рис. 7.10. Датчик витрати повітря виробництва MITSUBISHI, що 

працює за принципом підрахунку вихорів Кармана 
 

Вихровий датчик витрати повітря використовує метод підрахунку 

вихорів Кармана, які утворюються в ламінарному повітряному потоці, 

на шляху якого зустрічається перешкода з гострими кромками. Повітряні 

вихори зриваються з цих крайок із частотою, лінійно залежною від 

швидкості потоку. 

Датчик працює тільки за умови, що в повітряному потоці виникає 

турбулентність. Турбулентність, у свою чергу, виникає тільки при 

достатній швидкості потоку повітря. Але при занадто високій 
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швидкості потоку можуть виникати паразитні пульсації тиску. Тому 

деякі датчики даного типу оснащені додатковим входом для зміни 

чутливості вимірювального елемента, що необхідно при малій 

швидкості потоку повітря через повітромір, наприклад, при роботі 

двигуна в режимі холостого ходу. 

Перші вихрові датчики використовували ультразвуковий передавач 

і приймач. Потім з’явилися датчики, які використовували метод вимірю-

вання пульсацій тиску по краях кромок, де утворюються завихрення 

повітряного потоку. У сучасних вихрових датчиках витрати повітря, 

замість вимірювання тиску пульсацій використовується тонка нагріта 

нитка, по пульсаціям температури якої і підраховуються вихори Кармана. 

Датчики об’ємної витрати повітря, що працюють за принципом 

зсуву повзунка потенціометра за допомогою вимірювальної лопаті 

(рис. 7.11), мають низьку надійність, оскільки їх конструкція включає 

рухливі механічні елементи. Лопать такого датчика підпружинена й 

розміщена в потоці повітря, яке витрачається двигуном, так, що зі 

збільшенням потоку повітря лопать зміщується пропорційно потоку. 
 

 
Рис. 7.11. Датчик об’ємної витрати повітря потенціометричного 

типу виробництва BOSCH 
 

Потік повітря, що витрачається двигуном, має пульсуючий 

характер, і для зменшення ефекту пульсацій вимірювальної лопаті 

синхронно пульсаціям повітряного потоку лопать датчика з’єднана з 

демпфером. Із вимірювальною лопаттю механічно з’єднаний повзунок 

потенціометра (рис. 7.12), який за рахунок цього зміщується на величину, 
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пропорційну величині потоку повітря. Мірою обсягу повітря, яке протікає 

через датчик, є вихідна напруга цього вимірювального потенціометра. 

Вимірювальний потенціометр датчика об’ємної витрати повітря 

виконаний на керамічній підкладці. На підкладку нанесені резистори 

дільника напруги, виводи яких розміщені в ряд і покриті контактним 

резистивним шаром. Повзунок потенціометра притиснутий до контакт-

ного резистивного шару, завдяки чому напруга на повзунку дорівнює 

напрузі в точці контакту з резистивним шаром. 
 

 
 

Рис. 7.12. Потенціометр датчика об’ємної витрати повітря 

виробництва BOSCH 
 

При кожній зміні положення лопаті повзунок переміщується по 

контактному резистивному шару, ковзаючи по ньому. Такі переміщення 

повзунка поступово стирають контактний резистивний шар, що з плином 

часу призводить до виникнення «потертості» вимірювального потен-

ціометра. При попаданні повзунка в зону «потертості», де контактний 

резистивний шар зношений аж до керамічної підкладки, електричний 

контакт між повзунком і резистивним шаром погіршується, внаслідок 

чого вихідна напруга потенціометра вже не відповідає положенню 

рухомої лопаті витратоміра, тобто вихідна напруга датчика не 

відповідає величині повітря, що витрачається двигуном. 
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Рис. 7.13. Конструкція механічного витратоміру 

 

Типовою несправністю датчиків об’ємної витрати повітря, що 

працюють за принципом зміщення повзунка потенціометра, є механічний 

знос резистивного шару. Так само часто зустрічається підклинювання 

лопаті датчика. Причинами підклинювання лопаті можуть бути знос 

опор лопаті, деформація (викривлення) лопаті через сильні хлопки у 

впускному колекторі або через забруднення повітряних каналів датчика. 

Методика діагностування датчика об’ємної витрати повітря працює 

за принципом зміщення повзунка потенціометра, вона аналогічна мето-

диці діагностування потенціометричного датчика положення дросельної 

заслінки (або будь-якого іншого потенціометричного датчика положення). 

Останнім часом широке застосування мають датчики абсолютного 

тиску та температури повітря, які суміщені в одному. Вони встановлю-

ються в ресивері системи. Заміряючи зазначені параметри, які опосеред-

ковано відображають витрати повітря, що поступає у двигун, подібні 

датчики подають електричні сигнали до ЕБК. Датчик абсолютного 

тиску (інтегральний із напівпровідниковими п’єзорезисторами) встанов-

лений у потоці повітря, що підводиться до впускного колектора. При 

зміні тиску мембрана датчика прогинається, змінюючи тим самим 

провідність встановлених на ній п’єзорезисторів. Оскільки п’єзоре-

зистори підключені за мостовою схемою, прогинання мембрани викликає 

зміну балансу моста. 

Таким чином, напруга моста є мірою тиску в ресивері, та 

вимірюється в діапазоні 0,25-4,8 В при зміні тиску в межах 15-120 кПа. 
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Датчик температури повітря являє собою термістор, електричний 

опір якого змінюється залежно від температури. Термістор має нега-

тивний температурний коефіцієнт опору, тобто при нагріванні його 

опір зменшується. При 130 °С – 87,4 Ом, а при 40 °С – 44373 Ом. 

Датчик не регулюється. Поломка або послаблення кріплення 

можуть викликати нестабільність  вихідних сигналів. При виникненні 

несправностей датчика контролер через певний час заносить до своєї 

пам’яті її код та вмикає контрольну лампу «CHECK ENGINE», що 

сигналізує про несправність. 

 

7.3. Датчик положення дросельної заслінки 

Датчик положення дросельної заслінки (ДПДЗ) – пристрій, призна-

чений для перетворення кутового положення дросельної заслінки в 

напругу постійного струму (рис. 7.14), є одним із датчиків електронних 

систем керування двигуном автомобіля з упорскуванням палива [18; 20]. 

Датчик положення дросельної заслінки необхідний у системі для 

точного дозування  палива. За сигналом ДПДЗ контролер визначає 

поточне положення дросельної заслінки, за швидкістю зміни сигналу 

відслідковується динаміка натискання педалі акселератора, що, у свою 

чергу, є визначальним фактором для точного дозування палива. В режимі 

запуску двигуна контролер відстежує кут відхилення дросельної заслінки 

і, якщо заслінка відкрита більше ніж на 75 %, переходить на режим 

продувки двигуна. За сигналом ДПДЗ при крайньому положенні 

дросельної заслінки (<0,7 В), контролер починає керувати регулятором 

холостого ходу (РХХ) і, таким чином, здійснює додаткову подачу 

повітря в двигун в обхід закритої дросельної заслінки. Датчик 

положення дросельної заслінки є датчиком потенціометричного типу і 

включає в себе змінний і постійний резистори. 

Їх загальний опір становить близько 8 кОм. На один із крайніх 

виводів потенціометра подається з контролера опорна напруга (5 В), а 

інший крайній вивід з’єднаний із масою. Від середнього виводу 

потенціометра, через резистор, до контролера подається сигнал про 

поточне положення дросельної заслінки. Значення цього сигналу 

напругою менше 0,7 В відповідає повністю закритій дросельній 

заслінці. Якщо ця напруга більша ніж 4 В, блок керування вважає, що 

дросельна заслінка відкрита повністю. 
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Рис. 7.14. Графічне зображення ДПДЗ 

 

Якщо система самодіагностики зафіксує помилки датчика положення 

дросельної заслінки, в RAM-буфер помилок будуть записані коди, а за 

умови наявності постійної помилки, запалюється лампа «CHECK 

ENGINE». Слід враховувати, що ці коди вказують лише на помилки 

ланцюга датчика положення дросельної заслінки і далеко не завжди 

вказують на несправність самого датчика, а лише визначають напрямок 

пошуку несправності. 

При фіксації помилки ДПДЗ контролер переходить на управління 

упорскуванням з аварійної програми і розраховує поточне положення 

дросельної заслінки за датчиком положення колінчастого вала і 

датчиком масової витрати повітря. 
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До типових ознак несправності ланцюга і датчика положення 

дросельної заслінки належать: 

– нерівномірні оберти двигуна на холостому ході; 

– зупинка двигуна при різкому скиданні педалі акселератора; 

– обмеження максимальної потужності двигуна; 

– ривки при русі з постійним кутом відкриття дросельної заслінки. 

 

 
 

Рис. 7.15. ДПДЗ (2112-1148200) 
 

На рис. 7.15 показаний ДПДЗ (2112-1148200) з видаленою 

кришкою. Будучи встановленим на автомобілі «ВАЗ 2110» (який 

обладнаний системою упорскування «BOSCH M1.5.4»), цей датчик 

прослужив близько 4500 км пробігу автомобіля і призвів до проблем із 

холостим ходом. Під час руху автомобіля при вимиканні передачі 

двигун іноді зупинявся. При наборі швидкості виявлялися ривки, 

оберти холостого ходу не стабілізувалися практично на всіх режимах 

роботи двигуна. Періодично спалахувала лампа «CHECK ENGINE». 

Оскільки симптоми явно вказували на несправність ДПДЗ, зчитування 

кодів помилок не було потрібно. Несправний датчик просто замінили 

на новий, і всі проблеми було вирішено. Причина несправності 

датчика виявилася проста. У конструкцію даного ДПДЗ входить 

підкладка (рис. 7.16), на ній напилений резистивний шар. На самому 

початку ходу повзунка потенціометра це напилення протерлося до 

основи (на рис. 7.17 показано білими стрілками). У результаті датчик 

не забезпечував лінійного підвищення напруги вихідного сигналу, що 

й призвело до проблем, про які йшлося вище. 
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Рис. 7.16. Підкладка ДПДЗ 

 

 
 

Рис. 7.17. Знос резистивного напилення 

 

Це не єдина причина з тих, що можуть призвести до аналогічних ознак 

несправності ДПДЗ. Можливою причиною непридатності датчика 

може стати і повзунок. 

 
Рис. 7.18. Рухоме осереддя ДПДЗ 
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На рис. 7.18 зображене рухоме осереддя ДПДЗ з контактами 

повзунка потенціометра. Цей датчик прослужив близько 12000 км 

пробігу автомобіля «ВАЗ-2109», обладнаного системою упорскування 

палива «СІЧЕНЬ-4». Вихід із ладу датчика пов’язаний із відсутністю 

контакту повзунка з резистивним шаром. Оскільки спочатку зламався 

один із наконечників, на підкладці утворився задир (на рис. 7.18 показано 

чорною стрілкою). Однак, оскільки самі контакти виготовлені з 

пружинного металу, датчик абияк працював, але підкладка піддавалася 

значному і швидкому зносу. Відповідно, цей несправний ДПДЗ призвів до 

появи вищеперерахованих ознак несправності датчика. Як і в першому 

випадку, всі проблеми були вирішені заміною несправного ДПДЗ на 

новий (у даному випадку використовували новий датчик «GM»). 

Для перевірки ДПДЗ необхідно: 

– під’єднати тестер АСКА до колодки діагностичного роз’єму; 

– провести калібрування датчика положення дросельної заслінки; 

– встановити режим «Параметри»; 

– при включеному запалюванні й непрацюючому двигуні сигнал 

ДПДЗ повинен становити 0-0,2 % при закритій заслінці і 100 % при 

повністю відкритій; 

– плавне переміщення дросельної заслінки має викликати плавну 

зміну сигналу датчика. 

 

7.4. Датчик положення колінчастого вала 
 

 
 

Рис. 7.19. Зовнішній вигляд датчика положення колінчастого вала 
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Датчик положення колінчастого вала (ДПКВ) (рис. 7.19) подає в 

контролер сигнал частоти обертання і положення колінчастого вала 

[18; 19; 22]. Цей сигнал являє собою серію повторюваних електричних 

імпульсів напруги, що генеруються датчиком при обертанні колінчастого 

вала. На базі цих імпульсів контролер управляє форсунками і системою 

запалювання. ДПКВ встановлений на кришці масляного насоса (двигун 

МЕМЗ-317) на відстані близько 1 + 0,4 мм від диска (шківа) колінчастого 

вала. Шків колінчастого вала має 58 зубців, розташованих по колу. Зубці 

рівновіддалені й розташовані через 6°. Для генерування «імпульсу 

синхронізації» два зуба на шківі відсутні (рис. 7.20). При обертанні 

колінчастого вала зубці диска змінюють магнітне поле датчика, ство-

рюючи наведені імпульси напруги. За імпульсом синхронізації від 

датчика положення колінчастого вала контролер визначає положення і 

частоту обертання колінчастого вала і розраховує момент спрацьовування 

форсунок і модуля запалювання. Провід ДПКВ захищений від перешкод 

екраном, замкнутим на масу через контролер. ДПКВ – найголовніший з 

усіх датчиків, при несправності якого двигун працювати не буде. Цей 

датчик рекомендується завжди возити з собою. 

Порушення синхронізації призводить до збоїв у паливоподачі. 

Система самодіагностики визначає помилки в системі синхронізації, але, 

на жаль, результат діагностики недоступний користувачеві в системах, 

які випускаються сьогодні. 

Рис. 7.20. Схема підключення ДПКВ 
 

Сам датчик положення колінчастого вала є досить надійним 

пристроєм, але неякісно виготовлений спецдиск може провертатися по 

внутрішньому з’єднанню. У цьому випадку двигун неможливо завести – 
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відбувається втрата синхронізації або зсув мітки ВМТ (пропуск двох 

зубців) щодо її фактичного становища. Візуальний огляд дозволяє 

визначити це досить швидко. Установка мітки ВМТ першого циліндра 

на двигуні відповідає установці місця пропусків двох зубів спецдиска 

на 114° п. к. в. по ходу обертання колінчастого вала від місця 

положення датчика (19 зубців від датчика до пропущених зубців). 

Відсутність синхронізації легко визначається. Тестер не відображає 

зміну частоти обертів колінчастого вала при прокрутці двигуна 

стартером, в цьому випадку не подається запалювання і не працюють 

паливні форсунки, а також не включається бензонасос. 

Несподіване збільшення обертів за показаннями приладу при 

постійному куті відкриття дросельної заслінки вказує на електричну 

перешкоду в ланцюзі сигналу датчика положення колінчастого вала. Така 

перешкода зазвичай викликається близьким розташуванням проводів 

системи керування двигуном до високовольтних дротів системи 

запалювання. 

Порушення в датчику положення колінчастого вала призводять до 

незрозумілих посмикувань автомобіля на різних режимах роботи, до 

провалів у роботі двигуна. Ці несправності можуть виникати і з інших 

причин: 

– незагорнута свічка запалювання; 

– несправний модуль запалювання; 

– недостатній тиск палива в системі та ін. 

Помічено, що на нестабільну роботу датчика положення колінчастого 

вала може впливати гальмівна трубка, яка знаходиться в безпосередній 

близькості від нього. Масло, що підтікає з-під сальників колінчатого 

вала, може потрапляти в систему датчик – спец-диск і призводити до 

забруднення датчика і збоїв у системі синхронізації. 

 

7.5. Датчик фаз 

Інформація, яка надходить до датчика фаз (рис. 7.21), використо-

вується для організації упорскування палива в конкретний циліндр [7; 

15; 18; 23]. Відмова датчика переводить паливоподачу в попарно-

паралельний режим, що призводить до різкого збагачення паливної 

суміші. 
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Рис. 7.21. Датчик фаз: 

а – зовнішній вигляд; б – розташування у двигуні 
 

Датчик фаз встановлюється на двигуні у верхній частині головки 

блоку циліндрів за шківом впускного розподільного вала. На шківі 

впускного розподільного валу розташований диск із прорізом. 

Проходження прорізу через зону дії датчика фаз відповідає відкриттю 

впускного клапана першого циліндра. Контролер подає на датчик фаз 

напругу 12 В. Напруга на виході датчика фаз циклічно змінюється від 

значення близького до 0 (при проходженні прорізу диска впускного 

розподіл вала через датчик) до напруги, близької напрузі АКБ (при 

проходженні через датчик кромки диска). Таким чином, при роботі 

двигуна датчик фаз видає на контролер імпульсний сигнал синхроні-

зуючого упорскування палива з відкриттям впускних клапанів. 

Розподільний вал керує впускними і випускними клапанами двигуна. 

Частота його обертання у два рази нижча ніж частота обертання 

колінчастого вала. Коли поршень наближається до верхньої мертвої 

точки, то за положенням колінчастого вала неможливо визначити, на 

якому такті роботи двигуна це відбувається: на такті стиснення з 

подальшим займанням паливо-повітряної суміші або на такті випуску 

відпрацьованих газів. 

Ця інформація актуальна для системи фазного упорскування, де 

подача палива здійснюється через одну форсунку в той циліндр, де 

відбувається такт стиснення безпосередньо перед відкриттям впускного 

клапана. Щоб контролер міг чітко визначати, якою з форсунок йому 

треба керувати в даний момент, використовується сигнал датчика 

положення розподільного вала. Його ще називають датчиком фаз. 

У системах керування двигуном різних автомобілів використовується 

датчик фаз на основі ефекту Холла. Він реєструє проходження металевої 

шторки з прорізами, яка пов’язана з розподільним валом, і подає 

сигнали управління контролеру. Шторка проходить між постійним 

магнітом і самим датчиком і перериває магнітні лінії постійного 
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магніту (загороджує). Коли між магнітом і датчиком знаходиться 

проріз, то датчик виробляє спеціальний сигнал (імпульс), який після 

невеликої обробки і слугує керуючим сигналом для контролера. 

Конструкція шторки така, що датчик формує імпульс у той момент, коли 

такт стиснення припадає на перший циліндр. Параметри імпульсу датчика 

фаз такі: проріз навпроти датчика – низький рівень (напруга близька до 

0 вольт), інакше – високий рівень (напруга близько до напруги бортової 

мережі). Таку конструкцію має датчик, який застосовується в системі 

керування двигуном ВАЗ-2112 (16 клапанів), і він називається щiлинний. 

На двигунах ВАЗ-2111 і ВАЗ-21214 використовується датчик фаз 

торцевого типу. Він також працює на ефекті Холла, тільки реагує не на 

проріз у шторці, а на спеціальну позначку, яка кріпиться на розподільні 

вали (двигун ВА3-2111) або на шківі приводу розподільного вала (двигун 

ВА3-21214). Відстань між міткою і датчиком набагато менша від відстані 

між датчиком і розподільним валом. При наближенні мітки до датчика 

змінюється внутрішнє магнітне поле датчика, і він формує синхроні-

зуючий імпульс. На двигунах ВАЗ-21214 датчик формує імпульс, коли у 

BMT на такті стиснення знаходиться четвертий циліндр. 

У разі несправності датчика система керування двигуном переходить 

із режиму розподіленого фазного упорскування палива на режим розпо-

діленого парафазного упорскування палива (аналогічно роботі системи 

запалювання). 

 
Рис. 7.22. Датчик положення розподільного вала: 

1 – циліндричний пластмасовий або алюмінієвий корпус із чутливим 

елементом і магнітом; 2 – основа датчика з фланцем і отвором для 

кріплення; 3 – наголовник датчика зі схемою вторинного перетворю-

вача; 4 – кабель зв’язку в екранованій оболонці довжиною 150 мм; 

 5 – триконтактна вилка з’єднувача, опресована на кабелі 
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Рис. 7.23. Схема підключення датчика  

положення розподільного вала 
 

Робочі параметри датчика: 

1) напруга живлення постійного струму: 4,5 ... 18 В; 

2) швидкість обертання штифта-відмитчика: 2,5 ...4000 об/мін; 
3) вихідна напруга низького рівня: не більше 1,0 В; 
4) струм споживання: не більше 30 мА; 
5) мінімальний опір навантаження: 360 Ом; 
6) час переключення: 
а) з низького рівня на високий: 10 мкс; 
б) з високого рівня на низький: 3 мкс; 
7) діапазон робочих температур: –40 ... +135 °C 
Монтажний зазор, виміряний між торцем датчика і верхньою 

кромкою штифта-відмітчика, повинен бути в межах 0,5 ... 1,2 мм. 
Монтажний зазор не регулюється і забезпечується при установці 
датчика заводом-виробником двигуна. Підключення датчика до джгута 
проводів проводиться за допомогою триконтактної розетки з фіксатором. 
Сигнальний провід датчика, з метою захисту вихідного сигналу від 
перешкод бортової мережі, виконаний екранованим. 

 
7.6. Датчик концентрації кисню у випускних газах (λ-зонд) 
Датчики кисню (рис. 7.24) сьогодні затребувані завдяки постійно 

зростаючим жорстким вимогам щодо токсичності вихлопних газів, і 
йдуть рука в руку з каталізаторами [13; 19; 25]. Один датчик кисню 
встановлений у випускному колекторі безпосередньо перед каталіза-
тором. Іноді другий датчик встановлюється у вихлопній системі після 
каталізатора для того, щоб забезпечити його максимальну ефективність. 
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Рис. 7.24. Датчик кисню 

 

Інформація, яка надходить із датчиків, показує, наскільки повно 
відбувається згорання палива в камерах двигуна внутрішнього згорання. 
Оптимальні свідчення виходять, коли співвідношення повітря до палива 
складає 14,7 : 1. 

Відхилення від оптимального співвідношення повітря до палива 

призводять до відхилень у рівнях вмісту токсичних газів у вихлопі. 

Надлишок палива призводить до утворення вуглеводнів (СН) і окислу 

вуглецю (CO). Надлишок повітря може викликати ріст рівня оксидів 

азоту (NOx). Датчик (чи датчики) кисню можуть розрізняти відхилення 

відношення повітря до палива від ідеального і подати сигнал системі 

керування двигуном підлаштувати процеси упорскування палива й 

запалення. 

Каталітичний нейтралізатор здатний знижувати зміст СН, CO і NOx 

в газах, що відпрацювали, більш ніж на 98 % за умови, що двигун 

працюватиме в досить вузькому діапазоні відношення повітря/паливо 

(<1 %). Середина цього діапазону доводиться на стехіометричне 

співвідношення повітря/паливо. Система регулювання паливоподачі (у 

складі системи керування двигуном) використовує сигнал «ланцюга 

зворотного зв’язку» від датчика кисню, для підтримки оптимальної 

якості суміші палива з повітрям в діапазоні, що відповідає найбільш 

ефективній роботі каталізатора. 
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Рис. 7.25. Діапазон регулювання і склад вихлопних газів: 

1 – без каталізатора; 2 – із каталізатором; 3 – величина напруги  

на виході λ-датчика кисню 
 

 
Рис. 7.26. Датчик кисню у вихлопній трубі 

 

1 – керамічне покриття; 2 – електроди; 3 – контакти; 4 – контакти 

корпусу; 5 – вихлопна труба; 6 – керамічна підтримувальна оболонка 

(пориста); 7 – гази, що відпрацювали; 8 – зовнішнє повітря 
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Рис. 7.27. Робочі шари планарного датчика кисню: 

1 – пористий захисний шар; 2 – зовнішній електрод; 3 – по-

криття датчика; 4 – внутрішній електрод; 5 – ізоляція з боку 

зовнішнього повітря; 6 – шар ізоляції; 7 – нагрівач; 8 – покриття 

нагрівача; 9 – контакти 
 

Датчик кисню (рис. 7.26, 7.27) є гальванічною коміркою (комірка 

Нернста) із твердим електролітом. Як електроліт використовується 

газонепроникна кераміка з діоксиду цирконію (ZrO2), стабілізованого 

оксидом ітрію (YO). З одного боку (зовні) він сполучається з вихлопними 

газами, а з іншого (зсередини) – з атмосферою. На зовнішню і 

внутрішню сторону кераміки нанесені газопроникні електроди з тонкого 

шару платини. 

Платиновий електрод на зовнішній стороні працює як мініатюрний 

каталізатор, що підтримує в прилеглому шарі вихлопних газів хімічні 

реакції, це шар стехіометричної рівноваги. Сторона чутливої кераміки, 

звернена до газів, що відпрацювали, щоб уникнути її забруднення, 

покрита шаром пористої шпинельової кераміки (шпінель – мінералогічна 

назва тетраоксиду діалюмінію-магнія). Металева трубка з щілинами 

оберігає кераміку від ударів і надмірних теплових дій. 

Внутрішня порожнина сполучається з атмосферою і служить як 

референсна (опорна) сторона датчика. 

Робота датчика заснована на принципі комірки Нернста (гальва-

нічної комірки). Керамічний матеріал пропускає іони кисню при 

температурах від 350 °C і вище. Різниця у кількості кисню з різних 
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сторін чутливої зони датчика призводить до утворення електричного 

потенціалу (напруги) між цими двома поверхнями (внутрішньою і 

зовнішньою). Величина напруги служить показником того, на скільки 

кількість кисню на цих двох поверхнях розрізняється. 

А кількість залишкового кисню у вихлопних газах точно відповідає 

пропорції між паливом і повітрям, що надходять до двигуна. 

У датчику кисню, що підігрівається, керамічний нагрівальний елемент 

(рис. 7.28) використовується для підігрівання чутливого елемента, доки 

двигун холодний або якщо працює з малим навантаженням. Під 

навантаженням температура чутливого елемента залежить уже більше 

від температури газів, що відпрацювали. Датчик кисню, що підігрівається, 

дає можливість завжди підтримувати оптимальну якість суміші і 

мінімальний рівень шкідливих викидів в атмосферу завдяки тому, що є 

можливість підтримувати його температуру постійно оптимальною. 
 

 
 

Рис. 7.28. Датчик кисню, що підігрівається: 

1 – корпус датчика; 2 – керамічний трубчастий утримувач; 3 – дріт; 

4 – захисна трубка з щілинами; 5 – шар активної чутливої кераміки; 

6 – контакт; 7 – захисний ковпачок; 8 – елемент підігрівання; 9 – під-

пружинений контакт нагрівача; 10 – пружинна шайба 
 

У планарному λ-датчику кисню (рис. 7.29) основний принцип роботи 

той же самий, що і датчика «пальчикового» типу, що підігрівається, і 

полягає в тому, що датчик створює ступінчасту зміну вихідної напруги 

під час переходу через одиницю. Планарний датчик відрізняється від 

пальчикового таким чином: 

– твердотілий електроліт виконаний у вигляді шарів кераміки; 

– увесь датчик є герметичною керамічною конструкцією; 

– двошарова захисна трубка оберігає чутливий елемент від 

надмірних теплових і механічних стресів. 
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Рис. 7.29. Планарний датчик кисню: 

1 – захисна трубка; 2 – керамічна герметизуюча вставка; 3 – корпус 

датчика; 4 – керамічний трубчастий утримувач; 5 – планарний чутливий 

елемент; 6 – захисний ковпачок; 7 – дріт підключення 
 

У широкосмуговому λ-датчику кисню (рис. 7.30) також використо-

вується принцип комірки Нернста, але конструкція в нього інша. Його 

конструкція передбачає наявність двох камер (комірок): вимірювальної і 

так званої «насосної». Через маленький отвір в стінці насосної комірки 

вихлопні гази потрапляють у вимірювальну камеру (дифузійну щілину) в 

комірку Нернста. 
 

 
Рис. 7.30. Конструкція широкосмугового датчика кисню  

безперервної дії, встановленої у вихлопній трубі: 

1 – комірка Нернста; 2 – референсна комірка; 3 – підігрівач; 4 – дифу-

зійна щілина; 5 – насосна комірка; 6 – вихлопна труба 
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Ця конфігурація відрізняється від звичайного датчика з двома 

станами постійною підтримкою стехіометричного співвідношенням 

повітря/палива в дифузійній камері. Електронна схема модуляції 

напруги живлення підтримує у вимірювальній камері склад газів, що 

відповідає λ=1. 

Для цього насосна комірка при роботі двигуна на бідній суміші і 

надлишку кисню у вихлопних газах видаляє кисень із дифузійної 

щілини в зовнішнє середовище, а при багатій суміші і браку кисню у 

вихлопних газах перекачує іони кисню з довкілля в дифузійну щілину. 

Напрям струму для перекачування кисню в різні боки теж відрізняється. 

Оскільки насосний струм пропорційний концентрації кисню – він і 

є показником величини λ-фактора газів, що відпрацювали. 

Таким чином, якщо звичайні датчики використовують напругу на 

комірці Нернста для прямого виміру і визначення одного з двох станів 

(λ > 1 або λ < 1), то широкосмугові датчики використовують спеціальну 

схему, що керує струмом «накачування» насосної комірки. Величина 

цього струму, що вимірюється, і свідчить про вміст повітря у вихлоп-

них газах. 

Оскільки робота датчика вже більше не залежить від ступневості в 

роботі комірки Нернста, то коефіцієнт надмірного повітря (λ) може 

бути виміряний у широких межах від 0,7 до 4. Відповідно, контроль 

двигуна по λ може працювати вже в усьому спектрі значень (а значить 

і режимів), а не тільки в одній точці близько λ=1. Вбудований нагрівач 

забезпечує робочу температуру не нижче ніж 600 °C. 

Датчик кисню передає сигнал (напругу) електронному блоку керу-

вання двигуном. Цей сигнал використовується системою для збагачення 

або збіднення суміші відповідно до величини напруги з датчика (рис. 7.31). 

Таким чином система збагачує бідну суміш, збільшуючи кількість палива, 

що упорскується, і обідняє багату, зменшуючи кількість палива. 
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Рис. 7.31. Схема замкнутої петлі λ-регулирования якості суміші: 

1 – датчик масової витрати повітря; 2 – двигун; 3a – датчик 

кисню 1; 3b – датчик кисню 2; 4 – каталізатор; 5 – форсунки 

інжектора; 6 – електронний блок керування; Vv – напруга керування 

форсунками; Vs – напруга з датчика; Qe – кількість палива що 

упорскується 

 

7.7. Датчик температури охолоджувальної рідини 

 

 
Рис. 7.32. Датчик температури охолоджувальної рідини 

 

Датчик температури охолоджувальної рідини (рис. 7.32) призначений 

для виміру температури охолоджувальної рідини в системі охолоджування 

двигуна. Датчик включений до системи управління двигуном [3; 8; 12; 

18]. Інформація від датчика використовується системою управління для 
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коректування основних параметрів роботи двигуна залежно від 

теплового стану: 

– частоти обертання колінчастого валу; 

– якісного складу паливно-повітряної суміші; 

– кута випередження запалення. 

Таким чином, робота датчика температури охолоджувальної рідини 

забезпечує швидке прогрівання двигуна при запуску і підтримку 

оптимальної його температури на всіх режимах.  

Таблиця 1 

Залежність опору датчика від температури 

Температура, С Опір, Ом 

0 7300 

20 2800 

40 1200 

80 300 

100 150 

 

У недалекому минулому датчик температури охолоджувальної 
рідини на двигуні внутрішнього згорання був представлений як 
термореле, наприклад, в системі упорскування K-jetronic. Використання 
цього пристрою забезпечувало лише два режими роботи: 

– прогрівання двигуна при запуску за рахунок збагачення 
паливно-повітряної суміші (при відкритому контакті термореле); 

– підтримка номінальної температури (при закритому контакті 
термореле). 

На сьогодні датчик температури охолоджувальної рідини (рис. 7.33) є 
елементом електронного керування системи охолодження, за допомогою 
якого здійснюється безперервний контроль і регулювання темпера-
турного режиму двигуна. Як датчик застосовується термістор – пристрій, 
що змінює опір залежно від температури. 

Термістор має негативний температурний коефіцієнт, тобто його 
опір зменшується із зростанням температури. Коли двигун холодний, 
опір датчика максимальний. На датчик подається напруга близько 5 В, 
яке зменшується із зміною опору датчика. За падінням напруги на датчику 
блок керування двигуном розраховує температуру охолоджувальної 
рідини. 
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Рис. 7.33. Конструкція датчика: 

1 – корпус; 2 – вивід;  3 – пружина; 4 – терморезистор 
 

Нові можливості температурного регулювання відкриваються із 
застосуванням двох датчиків температури охолоджувальної рідини. 
Один із датчиків встановлюється на виході з двигуна, інший – на 
виході з радіатора. Необхідна температура охолоджувальної рідини 
визначається залежно від навантаження двигуна (маси повітря, що 
засмоктується) і частоті обертання колінчастого вала двигуна. За 
показниками датчиків визначається характер роботи вентилятора, 
ступінь відкриття термостата, включення реле додаткового насоса 
охолоджування в системі рециркуляції відпрацьованих газів, реле 
охолоджування двигуна після зупинки. 

 

 
Рис. 7.34. Графік залежності опору від температури 
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Рис. 7.35. Система охолодження двигуна ВАЗ 2111: 

1 – радіатор опалення; 2 – паровідвідний шланг радіатора 

опалювання; 3 – шланг відвідний; 4 – шланг підвідний 5 – датчик 

температури охолоджувальної рідини (в головці блоку); 6 – шланг труби, 

що підводить насос; 7 – термостат; 8 – заправний шланг; 9 – пробка 

розширювального бачка; 10 – датчик покажчика рівня охолоджувальної 

рідини; 11 – розширювальний бачок; 12 – випускний патрубок; 13 – рідин-

на камера пускового пристрою карбюратора; 14 – відвідний шланг 

радіатора; 15 – шланг радіатора; 16 – паровідвідний шланг радіатора; 

17 – лівий бачок радіатора; 18 – датчик включення електровентилятора; 

19 – електродвигун вентилятора; 20 – крильчатка електровентилятора; 

21 – правий бачок радіатора; 22 – зливна пробка; 23 – кожух 

електровентилятора; 24 – зубчастий ремінь приводу механізму 

газорозподілу; 25 – крильчатка насоса охолоджувальної рідини; 

26 – труба насоса охолоджувальної рідини; 27 – шланг підведення 

охолоджувальної рідини до дросельного патрубку; 28 – шланг відведення 

охолоджувальної рідини від дросельного патрубка; 29 – датчик 

температури охолоджувальної рідини у випускному патрубку; 30 – трубки 

радіатора; 31 – серцевина радіатора 
 

Вплив показань датчика температури охолоджувальної рідини на 

роботу системи керування двигуном дуже великий. Наприклад, якщо 

внаслідок несправності розраховане блоком керування двигуном 

значення температури охолоджувальної рідини двигуна не співпадає з 

фактичною температурою охолоджувальної рідини двигуна на значну 

величину, двигун може зупинитися або не запускатися. 

Датчик температури охолоджувальної рідини встановлюється в 

потоці охолоджувальної рідини двигуна. При низькій температурі 
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охолоджувальної рідини опір датчика високий (3,52 кОм при +20 °С); 

при високій температурі – опір датчика низький (240 Ом при +90 °С). 

Від блоку керування двигуном, через розташований всередині блоку 

резистор із постійним електричним опором, на датчик температури 

надходить опорна напруга величиною 5 В. Другий вивід датчика 

з’єднаний із «масою». 

Датчик температури шунтує опорна напруга, внаслідок чого значення 

напруги на датчику виявляється меншим від опорного. Зі збільшенням 

температури охолоджувальної рідини (наприклад, при прогріванні 

двигуна), опір датчика зменшується і, відповідно, зменшується напруга на 

датчику. За величиною цієї напруги блок керування двигуном розраховує 

поточне значення температури охолоджувальної рідини двигуна. 

Найбільш поширеною несправністю датчиків температури, чутливим 

елементом яких є терморезистор, є невідповідність його електричного 

опору температурі його корпусу. Частіше за все, така несправність 

проявляється як різке збільшення електричного опору датчика в дуже 

вузькому діапазоні температур корпуса датчика (або в декількох 

діапазонах температур), рідше зустрічається обрив чутливого елемента 

датчика. У момент, коли температура корпусу датчика потрапляє в цей 

діапазон, опір датчика різко збільшується, внаслідок чого збільшується 

і напруга на датчику. Внаслідок цього, розраховане блоком керування 

значення температури за збільшеною напругою на датчику виявляється 

меншим від дійсного. Якщо розраховане блоком керування двигуном 

значення температури охолоджувальної рідини двигуна виявиться 

меншим від дійсного на значну величину, блок керування може збільшити 

подачу палива настільки, що двигун затихне через перезбагачення 

паливоповітряної суміші. Пуск двигуна при цьому стає неможливим. У 

деяких випадках може знадобитися заміна свічок запалювання. 

Несправність датчика температури можна виявити за допомогою 

омметра шляхом порівняння виміряного опору датчика з табличним 

значенням для даної температури. 

При необхідності проведення перевірки датчика температури, 

необхідно переглянути осцилограму вихідної напруги датчика в 

усьому діапазоні його робочих температур. При проведенні перевірки 

датчика температури необхідно дати двигуну повністю охолонути, 

після чого записати й переглянути осцилограму вихідної напруги датчика 

під час прогріву двигуна, аж до моменту включення вентилятора 

системи охолодження двигуна (рис. 7.36). 
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Рис. 7.36. Схема підключення датчика  

температури охолоджувальної рідини: 

ECU – блок керування двигуном; 1 – точка підключення осцилографа; 

2 – точка підключення пробника осцилографічного щупа для отримання 

осцилограми вихідної напруги; 3 – датчик температури; 4 – вимикач 

запалення; 5 – акумуляторна батарея 

 

7.8. Датчик швидкості автомобіля 
Датчик швидкості автомобіля (рис. 7.37) сконструйований за 

принципом ефекту Холла і видає на контролер частотноімпульсний 

сигнал [9; 14; 25]. Частота сигналу прямопропорційна швидкості руху 

автомобіля. Контролер використовує сигнал для управління роботою 

двигуна на холостому ходу і за допомогою регулятора холостого ходу, 

керує подачею повітря в обхід дросельної заслінки.  

За часовий інтервал між імпульсами контролер визначає швидкість 

руху автомобіля. Крім того, цей сигнал може використовуватися 

спідометром, встановленим на панелі приладів. Датчик швидкості руху 

автомобіля встановлюється на коробці перемикання передач, на 

механізмі приводу спідометра. Демонтаж його проводять після (при 

вимкненому запаленні) відключення контактного роз’єму і троса приводу 

спідометра (якщо він встановлений), відкрутивши датчик із приводу 

спідометра. Одним із яскраво виражених симптомів несправності датчика 

швидкості служить зупинка двигуна на холостому ходу при русі 

автомобіля накатом. Однак не слід забувати, що аналогічна ситуація 

може статися при тимчасовій несправності датчика масової витрати 

повітря. За цією ознакою можна попередньо судити про те, який саме 

датчик вийшов із ладу. Перевірку працездатності слід починати з 

наявності заземлення на контакті й напруги живлення (+12 В). 

Перевірку імпульсного сигналу слід проводити при обертанні привідних 



Л. П. Клименко, О. Ф. Прищепов, В. І. Андрєєв, В. Ю. Голдун 

 

112 

коліс зі швидкістю не менш ніж 5 км/год. Проводити вимірювання слід 

цифровим мультиметром або осцилографом. 

 

 
Рис. 7.37. Датчик швидкості автомобіля: 

1 – мікросхема; 2 – зубчате колесо; 3 – прокладка; 4 – магніт; 

5 – корпус; 6 – вивід електродів 
 

До типових симптомів несправності датчика швидкості або його 

електричної мережі можна віднести: 

– зупинку двигуна при перемиканні передачі і при русі накатом; 

– помилки показань спідометра. 
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Рис. 7.38. Електрична схема датчика швидкості автомобіля: 

1 – провідники-пластини; 2 – внутрішні роз’єми; 3 – джгут до 

блоку ABS; 4 – заливка датчика; 5 – з’єднувальні дроти 
 

Частіше за все вихід із ладу пов’язаний з роботою троса спідометра. 

Якщо трос має на своїй поверхні якісь задирки, розриви або його 

обертання в захисному обплетенні ускладнене, це може призвести до 

виходу з ладу датчика швидкості. Крім того, саме через ці причини, 

датчик швидкості виходить із ладу на високій швидкості руху. Для 

виключення подібної ситуації, поки тросик спідометра справний, його 

слід змастити моторним маслом. 

 

7.9. Датчик детонації 
Детонація – вибухове запалення робочої суміші в циліндрах 

двигуна, викликає сильну вібрацію і перегрів двигуна, що може 

призвести до механічного руйнування його деталей. В основі роботи 

датчиків детонації (рис. 7.39) лежить явище п’єзоелектричного ефекту 

(виникнення електричних зарядів при деформації кристалів). При 

стисненні або розтягуванні прямокутної призми з кварцу (двоокису 

кремнію) по осі Z на гранях hz з’являються заряди протилежного знака 

(поздовжній п’єзоефект) [12; 15; 18]. Величина кожного заряду 

визначається за формулою: 

,zzz FeQ  
                                  

(20)
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де Qz – заряд у кулонах; е – п’єзоелектрична постійна (для кварцу 

2,1×10
11

 кулон/кг); pz – питомий тиск у кг/см
2
; Fz – площа межі 

прямокутної призми в см
2
. 

 

 
Рис. 7.39. Принцип дії датчика детонації: 

а – кристал кварцу; б – схема датчика: 

1 – інерційна маса; 2 – кварцова пластина (п’єзоелемент); 3 – схема 

посилення і перетворення 
 

Датчик детонації встановлений на блоці циліндрів двигуна. Під час 

виникнення детонації в двигуні датчик генерує сигнал змінного струму 

з частотою і амплітудою, що залежить від рівня детонації. Контролер 

подає на ДД опорну напругу 5 В. Резистор, розташований усередині 

датчика, знижує напругу до 2,5 В. Опір резистора від 330 до 450 Ом. 

Під час нормальної (без детонації) роботи двигуна напруга на виході 

датчика залишається постійною на рівні 2,5 В. При появі детонації ДД 

генерує сигнал змінного струму, який надходить у контролер із того ж 

ланцюга, по якому подається опорний сигнал 5 В. Це можливо тому, 

що опорний сигнал 5 В є напругою постійного струму, а зворотний 

сигнал детонації – напругою змінного струму. Амплітуда і частота 

сигналу змінного струму ДД залежать від рівня детонації. Контролер 

зчитує цей сигнал і коригує кут випередження запалювання для гасіння 

детонації. Відомо, що ефективна робота двигуна  багато в чому залежить 

від оптимальності характеристик кута випередження запалювання. Якщо 

запалювання занадто пізнє, то збільшується витрата палива, двигун 

починає перегріватися. Якщо запалювання занадто раннє, виникає 

детонація, в результаті чого падає потужність і з’являється ризик 

прогорання клапанів. Контролер намагається підтримувати як можна 

більший кут, але без «відходу» характеристики в детонаційну зону. 

Датчик детонації як раз і повідомляє контролеру про початок детонації, 

причому він сигналізує не тільки про виникнення небажаного явища, а й 

про його характер, що дозволяє точніше коригувати запалювання. 

Завдання ДД – вловлювати вібрації, які передаються на блок внаслідок 
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вибухів у циліндрах, і передавати цю інформацію контролеру. У датчику 

детонації чутливим елементом служить п’езодатчик – пристрій, який при 

механічному впливі виробляє електричний струм. Частота і амплітуда 

сигналу змінного струму на виході такого елемента пропорційна 

потужності вібрацій. Для припинення детонації контролер коригує роботу 

системи запалювання, зменшуючи кут випередження запалювання. 

При нормальних умовах експлуатації (нормальний бензин, справні 

свічки і тощо) блок керування використовує табличні характеристики, 

які вважаються оптимальними. Іншими словами, контур ДД не використо-

вується при нормальних умовах. Однак, якщо з якихось причин 

починається детонація, ДД посилає сигнал блоку керування, який коригує 

характеристику запалювання в сторону зменшення кута випередження. 

Якщо детонація не припиняється, блок знову корегує характеристику і 

т. д. в циклі доти, доки детонація не припиняється. Таким чином 

досягається оптимальна характеристика для даних конкретних умов 

експлуатації. Цей простий алгоритм використовується системами 

керування двигуном для регулювання багатьох важливих параметрів, 

таких як склад паливоповітряної суміші тощо. 

Датчик детонації є одним з елементів керування двигуном внутрішнього 

згоряння. Як правило, чотирициліндрові рядні двигуни забезпечуються 

одним датчиком детонації, 5- і 6-циліндрові двигуни – двома датчиками, а 

8- і 12-циліндрові – двома і більше датчиками детонації. 

 
Рис. 7.40. Датчик детонації (схема): 

1 – рухома частина; 2 – корпус; 3 – п’єзокераміка; 4 – гайка; 5 – кон-

такт; 6 – контакт із проводами; 7 – корпус двигуна; V – вібрація 
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Датчик детонації є важливим компонентом системи керування 

двигуном, тому що дозволяє реалізувати максимальну потужність 

двигуна і забезпечити економію палива. 

ДД бувають двох типів резонансні та широкосмугові. Широко-

смугові фіксують і передають у вигляді сигналу весь спектр шумів. 

Далі сигнал обробляється і в ньому виділяється шум, що відповідає 

детонації. Резонансні налаштовані на частоту детонації і, відповідно, 

спрацьовують тільки у разі виникнення останньої. 

При несправності датчика детонації (відсутності сигналу) на панелі 

приладів загоряється відповідна сигнальна лампа, двигун при цьому 

продовжує працювати. 

Підставою для підозр у несправності датчика можуть служити 

детонаційні стуки в двигуні на обертах вище 3500 об/хв і при розгоні, а 

також при спрацьовуванні контрольної лампи «CHECK ENGINE». 

Найбільш точний «діагноз» системі керування двигуном (і датчикам у 

тому числі) можна поставити за допомогою сканера. 

Є й інший доступний спосіб діагностики: при працюючому двигуні 

потрібно навести стробоскоп на мітку шківа колінчастого вала, а потім 

легко постукати металевим предметом по блоку циліндрів. Якщо при 

цьому мітка на шківі колінчастого вала на короткий час іде зі свого 

місця – датчик детонації справний. 

Якщо датчик детонації, контролер і їх ланцюги справні, а детонацію у 

двигуні виразно чути – значить причина детонації в механічній частини 

двигуна. А її рівень настільки високий, що електронна система гасіння 

детонації не в змозі її припинити. У цьому випадку необхідно перевірити: 

– працездатність вентилятора системи охолодження; 

– правильність показань датчика температури охолоджувальної 

рідини; 

– рівень охолоджувальної рідини; 

– справність термостата; 

– стан і тип свічок запалювання; 

– відповідність палива необхідному октановим числом; 

– стан циліндрів-поршневої групи і камери згоряння. 

Для визначення справності ДД  до його виводів під’єднуються 

тестер, включений у режимі вимірювання напруги. Якщо постукати по 

корпусу датчика твердим предметом (наприклад, пінцетом), то напруга 

повинна змінюватися. Якщо напруга залишається постійною, датчик 

несправний, і його потрібно замінити. 
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7.10. Регулятор холостого ходу 
 

 
Рис. 7.41. РХХ 

 

Регулятор холостого ходу (РХХ) (рис. 7.41) – пристрій, призначений 

для стабілізації обертів холостого хода двигуна. РХХ являє  собою 

кроковий електродвигун із підпружиненою конусною голкою [18; 20]. 

Під час роботи двигуна на холостому ходу, за рахунок зміни 

прохідного перерізу додаткового каналу подачі повітря в обхід 

закритої заслінки дроселя, у двигун надходить необхідна для його 

стабільної роботи кількість повітря.  

Це повітря враховується датчиком масової витрати повітря (ДМВП) 

і, відповідно до його кількості, контролер здійснює подачу палива у 

двигун через паливні форсунки. За датчиком положення колінчастого 

вала (ДПКВ) контролер відстежує кількість обертів двигуна і відповідно 

до режиму роботи двигуна керує РХХ, додаючи або знижуючи подачу 

повітря в обхід закритої дросельної заслінки. На прогрітому до робочої 

температури двигуні контролер підтримує оберти холостого ходу. 

Якщо ж двигун не прогрітий, контролер за рахунок РХХ збільшує 

оберти і, таким чином, забезпечує прогрів двигуна на підвищених обертах 

колінчатого вала. Такий режим роботи двигуна дозволяє починати рух 

автомобіля відразу, не прогріваючи двигун.  

Регулятор холостого ходу встановлюється на корпусі дросельної 

заслінки. 

РХХ є виконавчим пристроєм і його самодіагностика в системі не 

передбачена. Тому при несправності регулятора холостого ходу лампа 

«CHECK ENGINE» не загоряється. 

Симптоми несправностей РХХ багато в чому схожі з несправностями 

ДПДЗ (датчика положення дросельної заслінки), але в другому випадку 

найчастіше на несправність ДПДЗ явно вказує лампа «CHECK ENGINE». 
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До несправностей регулятора холостого ходу можна віднести такі 

ознаки: 

– нестійкі оберти двигуна на холостому ходу; 

– мимовільне підвищення або зниження обертів двигуна; 

– зупинка роботи двигуна при вимиканні передачі; 

– відсутність підвищених обертів при запуску холодного двигуна; 

– зниження обертів холостого ходу двигуна при включенні 

навантаження (фари, піч і т. д.). 
 
 

 
 

Рис. 7.42. Внутрішній обрив дроту 
 

Однією з несправностей РХХ є внутрішній обрив дроту (рис. 7.42). 

Слід зауважити, що місце пайки після ремонту слід промити спиртом і 

покрити лаком, щоб надалі виключити можливу корозію цього контакту. 

На жаль, це, мабуть, найпростіша несправність регулятора холостого 

ходу, яку легко усунути без особливих проблем. З іншими несправ-

ностями боротися значно складніше і найчастіше РХХ необхідно 

замінювати на новий. До цих несправностей можна віднести вироблення 

напрямних для конусної голки або її приводу 
 

 
Рис. 7.43. Конусна голка з проточками 

 

 



Елементи електронних систем керування автомобільними двигунами 

 

119 

На конусній голці є спеціальні проточки (рис. 7.43), які входять у 

напрямні втулки (рис. 7.44). Напрямні цієї втулки мають тенденцію 

зношуватися. У результаті конусна голка починає обертатися у втулці, 

що призводить до неможливості поступальних переміщень голки. 

Відповідно порушується нормальна робота двигуна на холостому ході, 

тому що саме цими поступальними переміщеннями конусна голка 

відкриває або закриває канал додаткової подачі повітря в обхід 

закритої дросельної заслінки. До аналогічної ситуації призводить і 

вироблення приводу конусної голки.  
 

 
Рис. 7.44. Втулка з напрямними 
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1. Яка інформація надходить до контролера (ЕБК)? 

2. Якими системами та приладами керує ЕБК? 

3. Які види пам яті закладенні в ЕБК? Опишіть їх. 

4. Призначення датчиків витрати повітря. 

5. Конструктивні особливості датчика масової витрати повітря. 

6. Опишіть датчик витрати повітря, що працює за принципом 

підрахунку вихорів Кармана. 

7. Як працюють датчики абсолютного тиску та температури повітря? 

8. Призначення та конструктивні особливості датчика положення 

колінчастого вала. 

9. Призначення та схема підключення датчика положення колінчастого 

вала. 

10. За яким принципом працює датчик фаз? 

11. Опишіть роботу датчика кисню. 

12. Де використовується інформація від датчика температури 

охолоджувальної рідини? 

13. Призначення та конструктивні особливості датчика швидкості 

автомобіля. 

14. За яким принципом діє датчик детонації? 

15. Призначення та принцип дії регулятора холостого ходу. 

 


