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Aνοιχτός βρόχος έναντι κλειστού βρόχου

Τι σημαίνει ανοιχτός βρόχος και κλειστός βρόχος;

Ο ανοικτός βρόχος και ο κλειστός βρόχος είναι όροι που 
χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά αυτόματα χειριστήρια
On On Board Diagnostics (OBDI & OBDII) είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για την περιγραφή 
ηλεκτρονικών χειριστηρίων κινητήρα για τη μείωση των εκπομπών.Τα συστήματα OBD είναι είτε σε 
ανοικτό βρόχο είτε σε κλειστό βρόχο ανάλογα με τη θερμοκρασία του κινητήρα και τους αισθητήρες 
στους οποίους βασίζεται ο υπολογιστής για δεδομένα

Το αυτοκίνητό σας βρίσκεται σε ανοιχτό βρόχο όταν το ξεκινάτε
Όταν γυρίζετε το κλειδί για να ξεκινήσετε έναν κρύο κινητήρα, ο υπολογιστής κοιτάζει μόνο μερικούς 
αισθητήρες για να καθορίσει πώς να υπολογίσει το μείγμα αέρα / καυσίμου.Για τον υπολογισμό της 
σωστής ποσότητας καυσίμου για εκκίνηση ψυχρού κινητήρα, ο υπολογιστής πρέπει να γνωρίζει 
τουλάχιστον τη θερμοκρασία του κινητήρα και τη θερμοκρασία του εξωτερικού αέρα.Έτσι, εξετάζει τη
θερμοκρασία του ψυκτικού του κινητήρα

Αισθητήρας θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα

 και τον αισθητήρα θερμοκρασίας αέρα εισαγωγής.Ορισμένα ηλεκτρονικά συστήματα είναι 
εξοπλισμένα με έναν αισθητήρα απόλυτης πίεσης πολλαπλής πουσυγκρίνει την ατμοσφαιρική πίεση

με το κενό πολλαπλής εισαγωγής.Η διαφορά μεταξύ αυτών των δύο 
μετρήσεων επιτρέπει στον υπολογιστή να υπολογίσει τη βαρομετρική 
πίεση.Με τις ενδείξεις κινητήρα, αέρα και μπαρό, ο υπολογιστής μπορεί να
υπολογίσει την πυκνότητα αέρα και να φτάσει στη σωστή ποσότητα 
καυσίμου για έναν κρύο κινητήρα.Όλοι αυτοί οι υπολογισμοί βασίζονται 
στον προγραμματισμό από το εργοστάσιο.

https://ricksfreeautorepairadvice.com/open-loop-versus-closed-loop/


Ο κινητήρας παραμένει σε ανοικτό βρόχο για λίγα λεπτά
Στα οχήματα OBD I, ο υπολογιστής παρακολουθεί τον αισθητήρα θερμοκρασίας ψυκτικού κινητήρα 
για να προσδιορίσει πότε ο κινητήρας φτάνει σε πλήρη θερμοκρασία λειτουργίας.Σε αυτό το σημείο, 
ο αισθητήρας οξυγόνου συνήθως φτάνει σε μια θερμοκρασία όπου μπορεί να αναφέρει με ακρίβεια 
στον υπολογιστή του πόσο καλή δουλειά έκανε στον υπολογισμό μιας καλής αναλογίας αέρα / 
καυσίμου.

Ωστόσο, οι κανονισμοί OBDII ενίσχυσαν την ποσότητα εκπομπών που μπορεί να εκπέμψει ένα 
αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης.Για
να επιταχυνθούν οι μετρήσεις των αισθητήρων
οξυγόνου, οι κατασκευαστές αυτοκινήτων
πρόσθεσαν θερμαντήρες στους αισθητήρες.Με τους
θερμαντήρες, ένας αισθητήρας οξυγόνου μπορεί να
αρχίσει να αναφέρει ζωντανές μετρήσεις σε ένα ή δύο
λεπτά μετά την εκκίνηση.

Στη συνέχεια μεταβαίνει σε κλειστό
βρόχο
Ο όρος κλειστού βρόχου χρησιμοποιείται επειδή είναι
το σημείο όπου ο υπολογιστής βασίζει τους υπολογισμούς μείγματος αέρα / καυσίμου σε 
αναγνώσεις από όλους τους αισθητήρες.Με άλλα λόγια, «κλείνει το βρόχο». Σε ένα όχημα OBDII σε 
κλειστό βρόχο, ο υπολογιστής δεν εκτελεί πλέον τον προεπιλεγμένο εργοστασιακό 
προγραμματισμό.Ρυθμίζει τα μίγματα αέρα / καυσίμου με βάση τα αποτελέσματα σε πραγματικό 
χρόνο που λαμβάνει από τους αισθητήρες οξυγόνου και προσαρμόζει τους αλγόριθμους του για να 
λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές συνθήκες.Με άλλα λόγια, είναι αυτομάθηση.

Η αυτομάθηση ονομάζεται Fuel trim
Εάν ο υπολογιστής βρίσκεται σε κλειστό βρόχο και δεν λαμβάνει τις αναμενόμενες ενδείξεις από 
τους αισθητήρες οξυγόνου, θα αυτορυθμιστεί και θα προσθέσει ή αφαιρέσει περισσότερο ή λιγότερο
καύσιμο για να επιτύχει τις αναμενόμενες μετρήσεις εκπομπών.Οι μετρήσεις περιποίησης καυσίμου 
μπορεί να είναι βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες.

Βραχυπρόθεσμη επένδυση καυσίμου
Οι μετρήσεις του καυσίμου αλλάζουν συνεχώς.Κάθε φορά που μετακινείτε το πεντάλ γκαζιού, ο 
υπολογιστής πρέπει να υπολογίζει εκ νέου το μείγμα αέρα / καυσίμου.Εάν ο υπολογιστής 
παρατηρήσει ότι πρέπει να προσθέτει συνεχώς καύσιμο σε όλες τις θέσεις του επιταχυντή, το 
αντισταθμίζει με την αλλαγή των μετρήσεων Μακροπρόθεσμης επένδυσης καυσίμου.

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ μακροπρόθεσμης και βραχυπρόθεσμης 
επένδυσης καυσίμου;
Ας υποθέσουμε ότι οι μπεκ ψεκασμού καυσίμου έχουν συσσωρευτεί άνθρακα και δεν παρέχουν 
πλέον την ίδια ποσότητα καυσίμου με την ημέρα που εγκαταστάθηκαν.Εάν ο υπολογιστής μάθει ότι 
πρέπει να διατηρήσει το μπεκ ψεκασμού καυσίμου ανοιχτό 5% περισσότερο για να επιτύχει το 
κατάλληλο μείγμα αέρα / καυσίμου, η ένδειξη βραχυπρόθεσμης επένδυσης καυσίμου θα είναι + 
5%.Εάν ο υπολογιστής πρέπει να προσθέσει αυτό το 5% ανά πάσα στιγμή, θα αφαιρέσει το 5% από
τη βραχυπρόθεσμη επένδυση καυσίμου και θα το προσθέσει σε μακροπρόθεσμη επένδυση 
καυσίμου.Με άλλα λόγια, ο υπολογιστής ξεκινά τους υπολογισμούς αέρα / καυσίμου κατά 5% 
υψηλότερους από ό, τι κανονικά εάν ο εγχυτήρας έδινε τη σωστή ποσότητα καυσίμου.



Μέγιστη επένδυση καυσίμου
Οι μέγιστες τιμές καυσίμου διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή αυτοκινήτων, αλλά στις 
περισσότερες περιπτώσεις ο υπολογιστής υπερβαίνει το 25% επιπλέον καύσιμο.Μόλις φτάσει σε 
αυτό το σημείο, ο υπολογιστής ορίζει έναν κωδικό βλάβης και ανάβει τη λυχνία ελέγχου κινητήρα.

Πώς χρησιμοποιούνται τα διακοσμητικά καυσίμου για τη διάγνωση ενός 
προβλήματος;
Εάν αποσυνδεθεί μια γραμμή κενού, ο αισθητήρας οξυγόνου θα ανιχνεύσει μια σταθερά άπαχη 
κατάσταση στην εξάτμιση.Για αντιστάθμιση, ο υπολογιστής θα προσθέσει καύσιμο.Αυτό είναι ένα 
τέλειο παράδειγμα για το πώς ένας τεχνικός θα διαγνώσει το σύμπτωμα ενός πελάτη «το αυτοκίνητό
μου χρησιμοποιεί περισσότερο αέριο» ή «το αυτοκίνητό μου στερείται ισχύος».Εάν ο τεχνικός 
συνδέσει ένα εργαλείο σάρωσης και δει τις περικοπές καυσίμου στο εύρος 15% -25%, θα ξέρει 
αμέσως ότι ο υπολογιστής αντισταθμίζει διαρροή κενού ή φραγμένο μπεκ ψεκασμού καυσίμου ή 
κακή αντλία καυσίμου.
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