
  األآسجينحساس 
  

  
  :الترآيب

   
  غطاء الحساس  .١
 عنصر الحساس .٢
 مدفأة  .٣
 توصيالت آهربائية .٤

  
   : مبدأ العمل

و                    ى ل اءة حت تؤمن المدفأة لعنصر الحساس درجة حرارة مناسبة وذلك ليعمل عنصر الحساس بكف
د بد               ة التي تكون عن ادم قليل تحكم بالم      اآانت درجة حرارة الع تم ال شغيل المحرك وي ة ت عن  فأة دي

   .وحدة التحكم االلكتروني في السيارة
صر الحساس  وم  ( عن ادة الزرآوني ن م صنوع م ة  ) الم ة آهربائي وة دافع تج ق ذي ين ة ( ال ) فولتي

ات        لألآسجين مختلفين   نترآيزييا يكون بين    معند ل ايون ز       األآسجين  حيث تنتق ة الترآي  من منطق
الي  ىالع نخفض   إل ز الم ة الترآي ة لالي  منطق ذه الحرآ ي   وه سبب ف ات ت اجون ة  إنت وة الدافع  الق

ا في     لألآسجين وبالتالي ليعمل هذا الحساس يجب تامين منطقتين مختلفتين الترآيز           الكهربائية    آم
  . التاليالشكل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  



ث  سبة   ي حي ز بالن ا الترآي ين مختلفت ى منطقت ساس عل وي الح سجينحت ى  لألآ وي عل دة تحت  واح
نخفض          واألخرىالعالي    الهواء الخارجي وهي ذات الترآيز       ز م  مالمسة للعادم وتكون ذات ترآي

راق                   األآسجينوتكون نسبة ترآيز    ،  دما يكون االحت راق في المحرك فعن ادم حسب االحت  في الع
ة            األآسجينغني بالوقود يكون ترآيز      ة عالي ات المنتقل سبة االيون الي تكون ن ل وبالت ادم قلي  في الع

سبية تصل     ة ن ة عالي ة آهربائي وة دافع تج الحساس ق الي ين ىوبالت دما يكون  v 0.8 إل  ولكن عن
ة            األآسجيناالحتراق  فقير للوقود يكون ترآيز        ة قليل ات المنتقل ان االيون الي   عالي وبالتالي ف وبالت

ة     وة دافع تج الحساس ق سبيا تصل     ين ة ن ة قليل ى  آهربائي سبة      v 0.1 إل ز حسب ن   ويختلف الترآي
راق   ة االحت ي عملي واء ف ود لله تم ، الوق الوي ذه إرس ارات ه ة  ( اإلش ة الكهربائي وة الدافع يم الق ق

ى ) المنتجة من الحساس     ذه                إل ل ه دورها بتحلي وم ب ي التي تق تحكم االلكترون  و اإلشارات  وحدة ال
  .ة في تعديل نسبة الوقود والهواء في غرفة االحتراق اتخاذ الحلول الصحيح

  
  

   : الدائرة الكهربائية للحساس
   .األآسجين يبين الدائرة الكهربائية لمجس التالي الشكل 

  
المحرك            المدفأةعند تشغيل المحرك يتم توصيل طرف        تحكم ب ق مرحل ال  داخل الحساس عن طري

دفأة التي توصل الخط الموجب     ق خ   للم م   عن طري رة     ) ١ ( ط رق ة دائ دفأة وتكون تكمل  عن  الم
م   ط رق ق خ تحكم    ) ٣(طري ى ال ل عل دورها تعم ي ب ي الت تحكم االلكترون دة ال ع وح الموصول م

   .للمدفأة عن طريق خط السالب بالمدفأة
ا عنصر الحساس        أما سالب  و    ) ٢( طرف  لإلشارات وهو الخط الموجب المغذي     ) ٤(وهو خط ال

 .يلوحدة التحكم االلكترون



 مجس آمية الهواء المتدفق .٢
)Mass Air Flow(MAF) Sensor(  

ى             ) ١-٢(يبين الشكل    واء إل المخطط الهيكلي لموقع مجس آمية الهواء المتدفق من دخول اله
  .مصفي الهواء و حتى اسطوانة المحرك

  
  )١-٢(الشكل 

ة        ل آمي ى تحوي دفق عل واء المت ة اله سات آمي ل مج م(تعم ى   ) حج داخل إل واء ال اله
ر واء        المح م اله ة حج ى معرف اج إل ة تحت تحكم االلكتروني دة ال ة، فوح ارة فولطي ى إش ك إل

ود              م الوق م حج رار آ اذ ق روري التخ ذا ض رك، و ه ل المح ساب حم ك لح داخل و ذل ال
ة        ل الحرآ ر ناق ب تغيي ى يج طوانة، و مت رارة لالس اء ش ب إعط ى يج ه، و مت الزم حقن ال

  ).تغيير السرعة(

جرى دخول الهواء ما بين مصفي الهواء و جسم الخانق ليتمكن من يقع هذا المجس مباشرة في م
  .قياس الهواء الداخل

  هنالك عدة أنواع من مجسات آمية الهواء المتدفق،

والثاني هو  )Vane (Flap) Air Flow Meter (  النوع األول هو مجس ذو القالب
 لهواء المتدفق، أما االآثر شيوعا يسمى مجس آمية ا)Karmen Vortex(دوامة آارمن 

)MAF .( 

  مجس آمية الهواء المتدفق ذو السلك الساخن ٢٫١       
Mass Air Flow Sensor: Hot wire Type 

  :هي) ٢-٢( الرئيسية لهذا المجس، الشكل األجزاء إن

 .Thermistorالثيرموستر  -
 Platinum Hot Wireسلك ساخن من البالتينيوم  -

  
 ة لمجس آمية الهواء المتدفق ذو السلك الساخن الرئيسياألجزاء):٣-٢(الشكل      



الثيرميستور يقيس درجة حرارة الهواء الداخل، و السلك الساخن يبقى عند درجة حرارة ثابتة 
  . الثيرميستور عن طريق دارة التحكم اإللكترونيةإلىبالنسبة 

 و دارة رعأس زيادة في تدفق الهواء سوف يتسبب للسلك الساخن بفقدان للحرارة بشكل أي إن
 السلك، و تعمل الدارة إلى أآثرالتحكم االلكترونية سوف تقوم بالتعويض عن طريق إرسال تيار 

، انظر  )VG( فولطية إشارةااللكترونية و بشكل تزامني على قياس تدفق التيار و تعطي 
  ).٣-٢(الشكل 

  
   الساخن الفولطية لمجس آمية الهواء المتدفق ذو السلكإشارة): ٦-٣(الشكل      

 تدفق التيار و بقياس مقاومة هذا السلك الساخن فإن الدائرة االلكترونية تكون قادرة إلىنسبة 
 درجة 100 حوالي أيعلى تحديد درجة حرارة الهواء الداخل، يكون هذا السلك ساخنا 

 سلسيوسية، و تتم المحافظة على هذه الدرجة عن طريق تغيير التيار المتدفق من خالل السلك، و
 المحرك تأثير تبريدي على السلك الحساس لذلك فإن التيار في هذا السلك تتم إلىللهواء الداخل 

زيادته للحفاظ على درجة الحرارة، و آلما زاد تدفق الهواء فإن زيادة في التيار سوف تحدث 
  .أيضا، و آلما قل تدفق الهواء فإن التيار سوف يقل أيضا

يعطي نظير آهربائي منتظم من الهواء المتدفق و الذي تستخدمه في النتيجة فإن التيار المتدفق 
  .وحدة التحكم االلكترونية آعنصر تحكم لتزويد الوقود

وف يتم سو هذا النوع من المجسات يحتوي بداخله مجس لقياس درجة حرارة الهواء الداخل و 
حظ وجود ارضي  مخطط الدائرة االلكترونية للمجس فتالإلىشرح مبدأ عمله الحقا و بالنظر 

  . لمجس درجة حرارة الهواء الداخل E أرضيةلمجس آمية الهواء المتدفق و 

   :(Diagnosis)تشخيص مجس آمية الهواء المتدفق 

 يكون ممر المجس أنيتضمن التشخيص الفحص النظري، دارة المجس و فحص مكوناته، يجب 
ممر مفلتا و ملونا، فإن المحرك  و الترسبات لكي يعمل بشكل جيد، فإذا آان الاألوساخخال من 

 ال يعمل على أن سوف يعمل، و لكنه سيعمل بشكل ضعيف أو يتوقف و من الممكن األغلبفي 
  .DTC (Diagnosis Trouble Codes) - التشخيصأعطالتسجيل رموز 

  .يبين آيفية فحص فولطية التزويد لهذا المجس) ٤-٢(الشكل 



  
   المجسىإلفحص الفولطية القادمة ):٤-٢(الشكل

  

  

، )MAF( مجس آمية الهواء المتدفقإلىيعمل على تزويد الفولطية ) B+(طرف التوصيل 
(VG)- المجس، إشارة خط E2G)(-األرضي  ،  )THA (  خط تزويد فولتية للثيرموستور ،

 )E2 ( الشكل األرضي للثيرموستور ،)يبين طريقة فحص عمل مجس آمية الهواء ) ٥-٢
  ).MAF(المتدفق

  
  فحص عمل مجس آمية الهواء المتدفق):٥-٢(الشكل

 

 إلى األرضييمكن فحص معظم مجسات آمية الهواء المتدفق عن طريق تزويد الطاقة و آذلك 
 إدخال، و )VG(اإلشارة سلك إلى التوصيل الصحيحة، من ثم توصيل مقياس الفولطية أطراف

  .الهواء من خالل المجس

  



 :)Van Air Flow Meter(يه  مجس قياس تدفق الهواء ذو ريشة توج٢٫٢

يعمل هذا الجهاز على تزويد وحدة التحكم االلكترونية بمعلومة عن قياس دقيق للحمل الواقع 
 األساسية ألبخعلى المحرك، و تستعمل وحدة التحكم االلكترونية هذه المعلومة لحساب مدة 

  .أيضاللوقود و درجة تقديم الشرارة 

  
  مكونات مجس قياس الهواء المتدفق ذو ريشة توجيه):٦-٢(الشكل 

  ):٦-٢( التالية و المبينة في الشكلاألجزاءيتكون مجس قياس تدفق الهواء من 

  .Measuring Plate   صفيحة قياس .١
  .Compensation Plate) تعويض(صفيحة معادلة  .٢
  .Return Spring إرجاعزنبرك  .٣
  .Potentiometer) بتنشيوميتر(مقياس فرق الجهد  .٤
  .Bypass Air Passageمدخل جانبي للهواء  .٥
 Idle Adjusting) معاير من الشرآة الصانعة(برغي معايرة السرعات الحرة  .٦

Screw.  
  .Fuel Pump Switchمفتاح مضخة الوقود  .٧
 ITA(  Intake Air Temperature(مجس درجة حرارة الهواء  .٨

  :مبدأ العمل

و آذلك زنبرك (متدفق سوف يؤثر ضد صفيحة لقياس  عمل المحرك، فإن الهواء الأثناء
و يحرق الصفيحة بما تتناسب مع حجم الهواء المتدفق من خالل الصفيحة، الشكل ) اإلرجاع

)٧-٢.(  

تكون موجودة داخل غرفة التخميد ) الموصولة مع صفيحة القياس) (التعويض(صفيحة المعادلة 
  .اهتزاز صفيحة القياسو تعمل آممتص للصدمات لمنع التحرك السريع او 

) ذراع متحرآة) (Slider(إن حرآة صفيحة القياس سوف تنقل من خالل عمود الى منزلق 
و حرآة المنزلق ضد مقاومة البتنشيوميتر تسبب اشارة ) البتنشيوميتر(على مقياس فرق الجهد 



ة  اشار-VS(الى وحدة التحكم االلكترونية) VS(فولطية متغيرة من خالل طرف التوصيل 
  ).٦-٨(، الشكل )Voltage Signalالفولطية 

  
  عمل مجس قياس تدفق الهواء ذو ريشة توجيهمبدأ):٧-٢(الشكل

 الفولطية سوف إشاراتبسبب العالقة ما بين صفيحة القياس و البتنشيوميتر، فإن التغيرات في 
  . حجم الهواء الداخلإلىتكون نسبية 

  
  ذو ريشة توجيهمجس قياس تدفق الهواء  دارة):٨-٢(الشكل

 تسمح لمقياس آمية الهواء بأن يستمر  )r1( الموصولة على التوازي مع   )r2(المقاومة 
،  )r1(في حال انه حدث فتح في البتنشيوميتر الرئيسي )  فولطيةإشارة (Vs إشارةبإعطاء 

 إلى على مفتاح لمضخة الوقود موصول أيضايحتوي مقياس تدفق الهواء ذو ريشة توجيه 
 الهواء بدأ أيضا المحرك بدأ بالعمل و أناس و الذي يغلق ليؤآد عمل المضخة في حال المقي
  .يتدفق



  

   مجس قياس تدفق الهواء نوع دوامة آارمن٢٫٣

Karmen Vortex Type (MAF) Sensor 

مقياس تدفق الهواء من نوع دوامة آارمن و الذي يستخدم مرآة متحرآة و ) ٩-٢(يبين الشكل 
آما ) حجم الهواء الداخل(س تدفق الهواء الداخل، و هو يقدم نفس نوع المعلومة بتنشيوميتر لقيا

  .في المقياس ذو ريشة توجيه

  : اآلتيةاألجزاءو يتكون من 

  .Vortex Generatorمولد الدوامة  .١
  .Metal Foil (Mirror) (رقيقة معدنية(مرآة  .٢
 )دايود الباعث الضوئي و ترانزستور ضوئي(قارنة ضوئية  .٣

Photo Coupler and photo transistor (LED)  
  . Pressure Directing Holeفتحة توجيه الضغط  .٤
  .Intake Air Temperature Sensorمجس درجة حرارة الهواء الداخل  .٥

  

 
  مجس قياس تدفق الهواء من نوع دوامة آارمن): ٩-٢(الشكل

  Operation مبدأ العمل 

ة يحدث أثر دوامي الهواء في اتجاه المجرى، و هذا إن الهواء الداخل المؤثر ضد مولد الدوام
 الزخرفة أو األثريشبه بشكل آبير األثر الذي يحدثه القارب خلفه عند المسير في النهر، هذا 

 إلىترددات هذه الدوامات تتغير بالنسبة ) ١٠-٢(الشكل " بدوامة آارمن" ما يسمى إلىتعود 
  ).حمل المحرك(سرعة الهواء الداخل 



  
   عمل مجس قياس تدفق الهواء من نوع دوامة آارمنمبدأ):١٠-٢(الشكل

 فتحة توجيه الضغط و من بعدها تؤثر هذه الدوامات على الرقاقة إلىتساق هذه الدوامات 
  . تردد الدوامةإلىالمعدنية المرآة، تدفق الهواء ضد المرآة يتسبب لها بالتذبذب نسبة 

وئي الخاص بالقارنة الضوئية لتكون مطبقة بشكل  من الديود الباعث الضاإلضاءةو هذا يسبب 
  .متناوب أو متعاقب و بعيدا عن الترانزستور الضوئي

 له بشكل متناوب أو بفتح األرضيو آنتيجة، فإن الترانزستور الضوئي سوف يتم توصيل 
  ).١١-٢(، الشكل ) آارمنإشارة -KS( وحدة التحكم االلكترونية إلى فولط ٥ إشارة

 فولط و التي يزداد ترددها نسبة ٥ فولطية مربعة قيمتها إشارةع من المجسات يحدث هذا النو
 أو سريعة، و ترددها عال، فإن رؤية اإلشارة الزيادة في تدفق الهواء و الن طبيعة هذه إلى

 صحيحة عند الظروف التشغيلية المختلفة للمحرك يتطلب استخدام مقياس آهربائي إشارةتحديد 
   .Oscilloscope  اإلشارة استخدام راسم أو قياس الترددات إمكانيةذو نوعية عالية مع 

  
   اإلشارةدارة مجس قياس تدفق الهواء نوع دوامة آارمن و تردد ): ١١-٢(الشكل

 



  درجة حرارة الهواء الداخلحساس 
  

  
  :الترآيب

   
   جسم الحساس .١
 ثيرموستور .٢
 اسالك توصيل .٣

  
ي للمحرك بمعلومات عن درجة حرارة                     تحكم االلكترون د وحدة ال ى تزوي ذا الحساس عل يعمل ه

  الهواء الداخل للمحرك وهذا يسمح لوحدة التحكم االلكتروني بالتحكم بكمية حقن الوقود
  

   : مبدأ العمل
ة              ي*  حتوي الثيرموستور على مقاومة آهربائية متغيرة مع درجة الحرارة تنقص قيمة هذه المقاوم

  .آلما زادت درجة حرارة الهواء والعكس صحيح
دة      *  لة لوح ساس المرس رج الح د مخ ر جه ى تغي ؤدي ال تور ي ة للثيرموس ة المقاوم ر قيم ان تغي

  .رة والعكس صحيحالتحكم االلكتروني حيث يقل الجهد آلما زادت درجة الحرا

  
  
  
  



   : الدائرة الكهربائية للحساس
   .لحساس درجة الهواء الداخل  يبين الدائرة الكهربائية التالي الشكل 

  
ة   r2حيث ان  من قبل وحدة التحكم االلكتروني  5Vيتم تغذية الحساس بـ   تكون عبارة عن مقاوم

ة     ) ستور  مقاومة الثيرمو ( موصولة على التوازي مع مقاومة الحساس        ومن المعروف ان المقاوم
ة                        ل مقاوم اد درجة الحرارة تق د ازدي ة فعن ل مقاوم الكلية لمقاومات على التوازي تكون اقل من اق

ة الثيرموستور    r2بين  (الثيرموستور وبالتالي تقل المقاومة الكلية  د المطبق    )  ومقاوم ل الجه فيق
وم   واء تق رارة اله ة ح ة حسب درج ة الكلي ى المقاوم ة عل ة درج ي بمعرف تحكم االلكترون دة ال وح

  .حرارة الهواء الداخل وبالتالي اعطاء الحسابات الصحيحة لحقن الوقود في اسطوانات المحرك
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وضعية الخانقحساس 

  
  .يبين الشكل السابق االجزاء الرئيسية لحساس وضعية الخانق

  :الجزاء والتوصيالت
     isulatorعازل آهربائي  -١
   conductorموصالت   -٢
   moving contact ( 1, 2)تالمسات متحرآة  -٣
  resistorمقاومة الحساس  -٤
   ground terminalطرف سالب  -٥
   idle position switch output terminalطرف الحساس في حالة الغلق  -٦
  throttle position sensor طرف مخرج الحساس  -٧
   5V terminal طرف مزود فولتية الحساس  -٨

  
  : مبدأ العمل 

ة   د الحساس بفولتي تم تزوي شغيل المحرك ي دء ت د ب وني  5Vعن تحكم االلكت دة ال ق وح  عن طري
 وعندما يتم الضغط  بالخانق ويعمل على بيان ان الخانق في حالة غلق  مرتبط    1الموصل  ويكون  

الي       ود يتحرك الخانق وبالت ة الموصالت    على دواسة الوق  1  فيصل الموصل    2 , 1يتحرك مع
وم الموصل     ق ويق بادخال   2الى منطقة العازل فتنقطع االشارة عن الطرف الحساس في حالة الغل

ة    ادة فولتي الي زي ة وبات ة المقاوم انق قل ة الخ ا زادت فتح ث آلم ا حي ر بقيمته تم التغيي ة وي المقاوم
  .مخرج الحساس

  
  



  :الدائرة الكهربائية للحساس 

  
    5Vطرف     1
  رف الحساس ط    2
  طرف الغلق    3
  طرف السالب     4

  .اما شرح الدائرة فقد تم شرحها في مبدأ العمل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وضعية عمود الكاماتحساس 

  
  
  

  :االجزاء 
   camshaft position sensing cylinderاسطوانة الحساس  -١
 الحساس  -٢
   magnetمغناطيس  -٣
   hall element or magnetic resistive elementعنصرهال او مقاومة مغناطيسية -٤

  
  

  :هنالك نوعان من حساس وضعية عمود الكامات 
  حساس ذو عنصر هال -١
 حساس ذو مقاومة مغناطيسية  -٢

  مبدأ عمل الحساس  
ات   ود الكام د دوران عم طوانة ذات   تعن ن اس ارة ع ون عب ي تك ساس الت طوانة الح ة اس دور مع

ة   ) هال او المقاومة المغناطيسية     ( زعنفتين واحدة قصيرة تقريبا ال تصل للعنصر         واالخرى طويل
تج    ) VANE( تسمى المروحة   سية ين ة المغناطي فعند اقتراب المروحة من عنصر هال او المقاوم

 على مخرج الحساس وتكون هذه االشارة عبارة عن نبضة التي   5Vمجال مغناطيسي عالي يولد 
ا    االولفي االسطوانة تاخذها وحدة التحكم االلكتروني لمعرفة ان المكبس     ة العلي ى عند النقطة الميت

رور داخل    افي للم ال آ د مج الي اليوج سي وبالت ال المغناطي ضعف المج ة ي اد المروح د ابتع وعن
  عنصر هال او المقاومة المغناطيسية 



  

   
  

  النبضات في حساس ذو عنصر هال
  
  
  
  



  
  

  
  النبضات في الحساس ذو مقاومة مغناطيسية 

  
  
  
  
  
  



  :الكهربائيةالدائرة 

  
  

  
  

ة    ) المار في عنصر الحساس  ( تبين الدئرة السابقة ان المجال المغناطيسي المتولد     وة دافع تج ق وين
دوره يرسل                    ذي ب ق توصيل القاعدة للترانزستور ال آهربائية التي تقوم بفتح ترانزستور عن طري

  . نبضه لوحدة التحكم االلكتروني 
  


