
                                    

                                                    ΒΡΑΙΛΑΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕ82

                                           Συστήματα γκαζιού   Drive by wire(DBW)
          Επισκόπηση Συστήματος
Τα σύγχρονα συστήματα DBW αποτελούνται από ένα ηλεκτρονικό 

συγκρότημα πεντάλ που διαθέτει  αισθητήρες θέσης πεντάλ.Το συγκρότημα 

πεντάλ λαμβάνει ισχύ και γείωση από δύο ξεχωριστά κυκλώματα (σε 

περίπτωση που ένα από αυτά τα κυκλώματα αποτύχει).Το συγκρότημα 

πεντάλ διαθέτει δύο αισθητήρες θέσης που στέλνουν τις πληροφορίες θέσης 

του πεντάλ στο ECU.Αυτοί οι δύο αισθητήρες εξάγουν σήματα θέσης που θα 

είναι τα ίδια εφόσον και οι δύο αισθητήρες θέσης λειτουργούν σωστά.Εάν το 

κύκλωμα τροφοδοσίας ή γείωσης διακοπεί σε έναν από τους αισθητήρες, η 

έξοδος σήματος από τους δύο αισθητήρες θέσης δεν θα ταιριάζει.Εάν ένας 

από τους αισθητήρες αποτύχει, τα σήματα θέσης δεν θα 

ταιριάζουν.Χρησιμοποιώντας αυτήν τη στρατηγική, το συγκρότημα πεντάλ 

μπορεί να ενημερώσει το ECU εάν λειτουργεί σωστά.



Ενώ ένα μηχανικό γκάζι με καλώδιο παρέχει ένα μόλις μετρήσιμο 

πλεονέκτημα στην απόκριση του γκαζιού σε σύγκριση με ένα σωστά 

ρυθμισμένο γκάζι DBW, απλά δεν μπορεί να προσφέρει τα χαρακτηριστικά 

που προσφέρει ένα σύστημα γκαζιού DBW.

Όπως το συγκρότημα πεντάλ, το ηλεκτρονικό μηχανοκίνητο σώμα γκαζιού 

του συστήματος DBW διαθέτει επίσης πλεονάζοντα σήματα θέσης γκαζιού.Τα 

περισσότερα σώματα γκαζιού DBW έχουν 6 καλώδια.Δύο σύρματα 

χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο του κινητήρα τοποθέτησης που ανοίγει ή 

κλείνει το γκάζι.Άλλα δύο καλώδια χρησιμοποιούνται για την τροφοδοσία του

κυκλώματος ισχύος +5v και γείωσης για τους δύο εσωτερικούς αισθητήρες 

TPS του γκαζιού.Τα δύο τελευταία καλώδια είναι οι έξοδοι σήματος που 

αναφέρουν τη θέση του γκαζιού στο ECU.Όπως και στην περίπτωση του 

συγκροτήματος πεντάλ, εάν αυτά τα δύο σήματα δεν ταιριάζουν, τότε η ECU 

γνωρίζει ότι κάτι δεν πάει καλά και μπορεί να θέσει τον κινητήρα σε ασφαλή 

λειτουργία  μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα.

Μεταξύ της διάταξης ηλεκτρονικού πεντάλ γκαζιού και του σώματος του 

ηλεκτρονικού γκαζιού θα βρείτε την ECU στο σύστημα γκαζιού DBW.Ο τρόπος

με τον οποίο το ECU ελέγχει το γκάζι με βάση τις πληροφορίες θέσης του 

πεντάλ και τις άλλες εισόδους στο ECU καθορίζει εάν το σύστημα DBW 

δουλεύει σωστά ή όχι.



Το ηλεκτρονικό κύκλωμα πεντάλ αποτελείται από δύο  αισθητήρες θέσης 

πεντάλ.Οι διπλοί αισθητήρες παρέχουν πρόσθετη ασφάλεια διασφαλίζοντας 

ότι η πραγματική θέση του πεντάλ είναι γνωστή από το ECU(εγκέφαλο)



Οφέλη από το γκάζι Drive by Wire (DBW)

•Δεν υπάρχουν προβλήματα καλωδίου γκαζιού: Ενώ ένα καλώδιο γκαζιού 
αντιπροσωπεύει μια εξαιρετικά απλή λύση, έχει τα μειονεκτήματά του.Με την 
πάροδο του χρόνου, το χαλύβδινο καλώδιο μπορεί να τεντωθεί και μπορεί να 
απαιτήσει ρυθμίσεις για να επιτρέψει τη σωστή λειτουργία ρελαντί και 
πλήρους γκαζιού.Τα συστήματα DBW δεν υποφέρουν από αυτό.Όταν γίνονται
ανταλλαγές κινητήρα ή αναβαθμίσεις της πολλαπλής εισαγωγής, το καλώδιο 
γκαζιού OEM μπορεί να είναι πολύ μεγάλο ή πολύ κοντό για να λειτουργεί 
σωστά.Με ένα σύστημα DBW, τίποτα από αυτά δεν θα είναι πρόβλημα.

•Εξαλείφει την ανάγκη για βαλβίδα ελέγχουρελαντί αέρα:Η βαλβίδα ελέγχου 
ρελαντί αέρα είναι ένα άσχημο και απαραίτητο συστατικό στους συμβατικούς 
κινητήρες αμαξώματος γκαζιού.Αυτή η βαλβίδα επιτρέπει την εισαγωγή 



επιπλέον αέρα στον κινητήρα για να αυξήσει το ρελαντί κατά τη διάρκεια των 
περιόδων μετά την εκκίνηση και προθέρμανσης του κινητήρα.Αυτό το 
στοιχείο εξαλείφεται με ένα γκάζι DBW.Ενώ ο έλεγχος ρελαντί 
πραγματοποιείται κανονικά με τη βαλβίδα ελέγχου ρελαντί, η ECU απλώς 
ρυθμίζει τη λεπίδα του γκαζιού στο σώμα του ηλεκτρονικού γκαζιού για να 
φτάσει στο ρελαντί στόχο.
•Traction Control via Throttle:Δεδομένου ότι ένα σύστημα DBW θέτει το 
ηλεκτρονικό σώμα γκαζιού υπό τον έλεγχο της ECU, είναι δυνατό να ζητήσει 
από το ECU μια στρατηγική ελέγχου πρόσφυσης.Στα οχήματα 2WD, η ECU θα
πρέπει να μετρήσει τουλάχιστον έναν από τους τροχούς που κινούνται και 
έναν από τους μη κινούμενους τροχούς για να υπολογίσει το ποσοστό 
ολίσθησης.Στα οχήματα AWD, ο έλεγχος πρόσφυσης απαιτεί σήμα GPS για 
τον υπολογισμό των πραγματικών στροφών του οχήματος καθώς και τα 
τέσσερα ελαστικά μπορούν να περιστρέφονται ενώ υπάρχει απώλεια 
πρόσφυσης.
•Cruise Control και Valet: Τασυστήματα DBW δεν απαιτούν πρόσθετους 
κινητήρες, συνδέσμους ή καλώδια για την εκτέλεση cruise control. 
 

       Έλεγχοι συστήματος

 http://localhost:8026/C:/Program Files (x86)/Pico Technology/PicoScope6 
Automotive/auto/hta/en/AT076_throttle-servos.htm

  Σας συνιστώ να παρακολουθήσετε τα παρακάτω βίντεο

  1.https://www.youtube.com/watch?v=8q6qZQJQEIU

 2. https://www.youtube.com/watch  ?   
v=GBRJdzrGUA4&list=RDCMUCQ3LBcZNzPIAJv1ktEB8Y6g&index=9

  3. https://www.youtube.com/watch?v=98brdhB3n04
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