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 خطوات تطوير التحكم في المحرك 

 

  

 

تزداد متطلبات األمان والراحة والتوفير وحماية البيئة باستمرار، مما يفرض تحسين التقنية المتعلقة بكل ذلك. وبالنظر إلى نظام 

مكربن والموزع الميكانيكي. وكان من الصعب مع التحكم في المحرك من البداية؛ نجد أن التحكم كان يتم بطرق ميكانيكية، مثل ال

هذه األنظمة الحصول على كفاءة المحرك المثلى مع وجود قوانين التحكم في االنبعاثات. وكانت مراحل التطوير التالية معنية 

 Lونيًا مثل نظام ، وبعدها أول أنظمة يتم التحكم فيها إلكترBoschمن  K- Jetronicبأنظمة حقن الوقود الميكانيكية مثل نظام 

 Jetronic  المقدم أيًضا منBosch كانت بعض األنظمة تستخدم حاقن مركزي واحد فقط، ولكننا نجد أن أحدث نظام إلدارة .

المحرك عادةً ما يستخدم حواقن مستقلة، يمكن التحكم فيها كٍل على حدة. حيث تقوم األنظمة بتهيئة أمثل الظروف لمعدل سحب 

وقيت اإلشعال من أجل توفير العزم والطاقة الالزمان وفي نفس الوقت االحتفاظ بانخفاض االنبعاثات. وتتكون الوقود والهواء وت

أنظمة إدارة المحرك في الوقت الحاضر من عدة مستشعرات تقوم باستكشاف ظروف تشغيل المحرك، وبالتالي المشغالت 

ما بواسطة جهاز إلكتروني يعرف بوحدة التحكم. وتعالج وحدة المستخدمة للتأثير على ظروف التشغيل، حيث تتم معالجة كليه

التحكم البيانات المكتسبة من المستشعرات لتحديد أفضل حاالت العمل ثم توجه المشغالت تبعًا لذلك. ولنبدأ بالتشغيل األساسي 

 للمحرك لمعرفة متطلبات التحكم بدقة.

 



                                                                              1البنزين إدارة محرك 

 
 

  FLGM-1ET6H           4 1/1/2007   0اإلصدار: 

 أساسيات حول االحتراق

 

اق مزود بنظام إشعال خارجي. وهو يحتوي عادةً على نظام تكوين خليط موجود خارج غرفة محرك البنزين هو محرك احتر

االحتراق لتكوين خليط من الهواء والوقود. ويتم تركيب الحواقن في مجمع السحب حيث تقوم بحقن الوقود مباشرةً في مقدمة صمام 

سحب الخليط إلى غرفة االحتراق.  ثم ينضغط عند تحرك السحب )حقن المنفذ(، حيث يختلط بالهواء. وعند هبوط الكباس، يتم 

الكباس ألعلى. بعد ذلك يتم إشعاله بواسطة شمعة اإلشعال لبدء عملية االحتراق. وتقوم الحرارة الناتجة عن عملية االحتراق بزيادة 

اس ألعلى مرةً أخرى تندفع الضغط داخل االسطوانة بحيث يندفع الكباس ألسفل وبذلك يتولد خرج المحرك. وعندما يتحرك الكب

الغازات المحترقة إلى الخارج وتتكرر العملية. ولنلقي نظرة أقرب على شوط االحتراق: في االحتراق التام تتفاعل الهيدروكربونات 

(. CO2( وثاني أكسيد الكربون )H2Oالموجودة في البنزين مع األكسجين الموجود في خليط الوقود والهواء لتكوين بخار ماء )

( HCولكن، عملية االحتراق التي تحدث في المحرك ليست تامة، لذا يحتوي غاز العادم على عناصر ضارة مثل الهيدروكربون )

(. عالوة على ذلك: في بعض ظروف تشغيل المحرك، يتفاعل أيًضا النيتروجين الموجود في الهواء مع COوأول أكسيد الكربون )

( NOX( والتي تُعد )غاًزا( ساًما. ولهذا يتعين تقليل كمية أكسيد النيتروجين )NOX)األكسجين لتكوين أكسيدات النيتروجين 

والعناصر الضارة األخرى الموجودة في غاز العادم من خالل إجراءات مضادة مناسبة. ولتقليل هذه الكمية هناك العديد من 

 ك إجراءات أخرى ستعرفها أثناء الدورة.اإلجراءات المضادة التي ينبغي تنفيذها وأهمها المحفز الثالثي، ولكن هنا
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 تأثير المركب المخلوط

 

 

 %21كما علمنا: يحتاج محرك البنزين لتشغيله إلى أكسجين ووقود. فاألكسجين موجود في الغالف الجوي الذي يحتوي تقريبًا على 

األخرى. ويتم تحزين الوقود في خزان (. أما الجزء المتبقي فيتشكل من العديد من الغازات N2نيتروجين ) %78( وO2أكسجين )

الوقود بالمركبة، وهو يحتوي على الهيدروكربونات كمكون أساسي. وهذه الهيدروكربونات تتكون من ذرات هيدروجين ترتبط 

المثالية كيميائيًا مع ذرات كربون. وتتحول الطاقة الكيميائية الموجودة في الوقود إلى طاقة ميكانيكية من خالل االحتراق. والنسبة 

وألن استهالك الوقود في محرك  ، ويشار إليها بنسبة االتحاد العنصري.1: 14.7نظريًا لالحتراق الكامل للبنزين والهواء هي 

اإلشعال بالشرر يعتمد بشكل كبير على نسبة الهواء والوقود، فإن تقليل استهالك الوقود إلى الحد األدنى يتطلب زيادة كمية الهواء 

ير(. وهذا يقتصر من الناحية العملية على سرعة اشتعال الخليط والوقت المتاح لالحتراق. في المحركات الحديثة يتحقق )الخليط الفق

كجم من  1كجم لكل  18إلى  15(، أي كمية هواء تتراوح من 18:1-15الحد األدنى من استهالك الوقود عند نسبة هواء/وقود )

لتر من الهواء لحرق لتر واحد من الوقود. ولتحقيق أفضل أداء عند أقصى سرعة  10000الوقود، وهو ما يعني االحتياج لحوالي 

أو في وضع الالتعشيق، يتطلب األمر خليط "أوفر". ويجب أن يكون نظام تكوين الخليط قادًرا على التوافق مع هذه المتطلبات 

. وقد تمت 1: 14.7واء/الوقود الفعلية عن النسبة المثالية المختلفة. ويشير عامل الهواء الزائد )لمبدا( إلى كيفية اختالف نسبة اله

" لهذا الخليط بالتحديد. ويتم تركيب محول حفّاز في نظام العادم لتحويل العناصر الضارة الموجودة في 1صياغة المصطلح "لمبدا 

 .   =1على معدل لمبدا غاز العادة إلى عناصر غير ضارة. ولضمان سالمة عمل المحول الحفّاز الثالثي يتعين الحفاظ 
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ولتلبية هذه المتطلبات، يجب وبشكل دقيق قياس الكمية القادمة من الهواء وكمية الوقود أيًضا. وقد تؤدي درجة الحرارة العالية 

(. وعلى الرغم من أن هناك أشكال NOXلالسطوانة والضغط إلى تفاعل النيتروجين مع األكسجين لتكوين أكسيدات النيتروجين )

من  %98ديدة من االنبعاثات القائمة على النيتروجين حيث يشكل أكسيد النيتريك الجزء األكبر منها، ينتج عن المحرك حوالي ع

(. وتنبعث الكمية األكبر من أكسيد النيتروجين في ظروف الحمل التي تتراوح بين المعتدلة NOXانبعاثات أكسيد النيتروجين )

كميات صغيرة من أكسيد النيتروجين أثناء الطواف بسرعة ثابتة أو الحمل الخفيف. وتكون انبعاثات  والثقيلة، ويمكن أيًضا أن تنبعث

أكسيد النيتروجين عالية جدًا عندما تكون نسبة الهواء/الوقود أفقر بقليل من معدل الخليط المثالي. وعلى الجانب اآلخر وكما هو 

( أقل نسبيًا حيث تقترب من نسبة COوأول أكسيد الكربون )( HCموضح في الجدول، تكون مستويات الهيدروكربون )

. وهذا يدعم الحاجة إلى المحافظة على التحكم في خليط هواء/وقود دقيق. وتتسبب هذه العالقة 14.7:1الهواء/الوقود المثالية 

وث مشكلة عند التحكم في الناتج العكسية بين انبعاثات الهيدروكربون/أول أكسيد الكربون وبين انبعاثات أكسيد النيتروجين في حد

ء اإلجمالي لالنبعاثات. وبسبب هذه العالقة، فإن تقليل االنبعاثات الثالثة في وقت واحد يعتبر أمًرا معقدًا. ومن األسباب الرئيسية ورا

ير وزيادة درجة ( وجود عيب بنظام إعادة تدوير غاز العادم ووجود خليط هواء/وقود فقNOXزيادة انبعاثات أكسيد النيتروجين )

( حيث يتسبب CO2حرارة هواء السحب. ومع ذلك يجب أيًضا تقليل العناصر الضارة في غاز العادم مثل ثاني أكسيد الكربون )

في زيادة االحترار العالمي. والطريقة الوحيدة لتقليل ثاني أكسيد الكربون هي الحد من استهالك الوقود. ومن إجمالي الطاقة 

الباقية مع االحتكاك أو الجر  %80لتشغيل المركبة، بينما تُفقد نسبة  %20االحتراق، تُستخدم حوالي نسبة  الصادرة عن عملية

األيروديناميكي أو تشغيل الملحقات أو تُفقد ببساطة كحرارة. ولذا فإن هناك عمل آخر مهم وهو تحسين كفاءة المحرك لتقليل 

 استهالك الوقود. 
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 التحكم في الخليط

 

ذُكر سابقًا، نجد أن اإلجراء المضاد األهم هو المحفز الثالثي. وقد تمت تسميته بهذا االسم ألنه يقلل من كمية الهيدروكربون كما 

وأكسيد النيتروجين وأول أكسيد الكربون في غاز العادم. ولتشغيله بكفاءة عالية يحتاج المحفز لوجود عالقة خاصة بين الكمية 

ود. وهذه العالقة هي الخليط المطلوب للتفاعل الكامل للعناصر ويعرف بخليط االتحاد العنصري. وإذا المحترقة من الهواء والوق

كان الخليط خارج هذا المعدل، فستزداد كمية التلوث كما هو موضح في الرسم البياني. لذلك يستخدم نظام الحقن الحديث دائرة 

لتي تقوم على إثرها بضبط الخليط على المستوى المطلوب باستمرار. ويعرف تحكم، حيث يتم إمداد وحدة التحكم بالحالة الفعلية وا

 هذا النوع من التحكم بتحكم الحلقة المغلقة. 
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 وحدة التحكم

 

يجب أن يتم التحكم في كل ذلك من خالل وحدة التحكم في المحرك. ولتحقيق ذلك، يتم استكشاف ظروف تشغيل المحرك بواسطة 

تعرف بالمستشعرات. حيث تقوم، على سبيل المثال، باستكشاف سرعة المحرك وفتحة الخانق وغير ذلك. وسيأتي أجهزة خاصة 

الحديث بالتفصيل عن المستشعرات في القسم الثاني من نظام إدارة المحرك. تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بمعالجة معلومات الدخل 

خرج وفقًا لذلك. وتسمى أجهزة الخرج بالمشغالت. وأهم مشغالت هي الحواقن القادمة من المستشعرات والتحكم في أوامر ال

وملفات اإلشعال، ولكن هناك الكثير من المشغالت في النظام. وبالنسبة إلشارات الخرج سيأتي الحديث عنها بالتفصيل الحقًا. 

د والتحكم في اإلشعال والتحكم في سرعة ويمكن تقسيم معالجة اإلشارة ووظائف الخرج إلى ست مناطق:  التحكم في حقن الوقو

الالتعشيق والتحكم في المحرك واالنبعاث وإدارة األعطال )أمن األعطال والدعم( والتشخيص الذاتي. وتقوم وحدة التحكم في 

ات كقاعدة المحرك باستخدام الوظائف والبرامج المخزنة لمعالجة إشارات الدخل القادمة من المستشعرات. حيث تُستخدم هذه اإلشار

 لحساب إشارات التحكم الموجهه للمشغالت )مثل، ملفات اإلشعال، الحواقن(.
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 األقسام الفرعية لنظام التحكم في المحرك

 

يمكن تقسيم نظام حقن الوقود اإللكتروني الحديث إلى أربعة أنظمة فرعية أساسية )أو حتى خمسة أقسام إذا كانت أنظمة التحكم في 

مستقلة(. سنلقي نظرة على النظام بشكل أساسي في أربعة أقسام، حيث أن األجهزة المتعلقة باالنبعاث متصلة أو مدمجة االنبعاثات 

بأحد األنظمة الفرعية وهي: نظام تسليم الوقود ونظام حث الهواء ونظام التحكم اإللكتروني وأخيًرا نظام اإلشعال. وقبل أن نلقي 

 فلنرجع قليالً إلى الوراء ونلقي نظرة على مراحل التطوير الموجزة الخاصة بنظام حقن الوقود.نظرة على النظام الفرعي األول، 
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 نظام تسليم الوقود

 

 

كما ألقينا نظرة عامة على متطلبات التحكم الدقيق في المحرك، فلنلقي نظرة على األنظمة المستخدمة في مركبات هيونداي. ولنبدأ 

ألول، نظام تسليم الوقود الذي يتكون من خزان الوقود ومضخة الوقود ،ومرشح الوقود وأنبوب تسليم الوقود بالنظام الفرعي ا

وحاقن الوقود ومنظم ضغط الوقود وأنبوب رجوع الوقود. ويتم تسليم الوقود من الخزان إلى الحاقن بواسطة مضخة الوقود 

. ويتم ترشيح الملوثات بواسطة مرشح وقود عالي السعة. وفي معظم الكهربية التي توجد في خزان الوقود أو بجواره مباشرةً 

األنظمة حتى اآلن، يبقى ضغط الوقود ثابتًا متصالً بضغط المجمع بواسطة منظم الضغط، وذلك لالحتفاظ بكمية الحقن عند 

صبحت األنظمة التي ال تقوم بإعادة المستوى الصحيح وفقًا لوقت فتح الحاقن. وتتم إعادة الوقود الزائد إلى الخزان. لكن حاليًا أ

 الوقود أيًضا متوفرة. وسيتم تناول كال النوعين بالتفصيل الحقًا. ويتم تركيب األجزاء اإلضافية مثل علبة الفحم لتقليل انبعاث الوقود

 المتبخر في الهواء. وسيتم تناول هذا النظام أيًضا بالتفصيل في هذه الدورة التدريبية.
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 وقودمضخة ال

 

على مدار السنين، استخدمت هيونداي نوعين من مضخات الوقود الكهربية في أنظمة حقن الوقود اإللكترونية. النظام األول كان 

يستخدم مضخة خارجية منتظمة الشكل )نوع الحجيرة األسطوانية(، والتي تقوم بدمج كاتم صوت / ُمخمد نبض الضغط للتخلص 

. ∽كجم/ 6.0∽3دقيقة وتُولد ضغًطا بمعدل /l 2.5∽1أكثر هدوًء. ولها معدل تفريغ يبلغ حوالي  من نبضات الضغط وتوفير تشغيل

(. وهذا النوع يتميز بما WESCOولكن في الوقت الحاضر تُستخدم مضخات الوقود الداخلية حيث يتم تركيبها داخل الخزان )نوع 

المحرك من نوع العزم المنخفض ومعدل الدورات العالي بعمل يلي: انخفاض ضوضاء التشغيل، لتقليل نبض تفريغ الوقود، يسمح 

تصميم صغير وخفيف. وهي تتمتع بميزات رائعة لمنع تسرب الوقود واحتباس البخار. أما الطرز األحدث فقد تم دمجها مع وحدة 

يزات. ويشار لها بالمضخات إرسال الوقود. وعلى الرغم من االختالفات، إال أننا نجد أن كلتا المضختان تتقاسم العديد من الم

الرطبة حيث يعمل الموتور الكهربي وهو مغمور بالوقود. ويساعد مرور الوقود عبر موتور المضخة في التبريد والتشحيم. وهناك 

صمام تصريف مدمج تحسبًا النسداد خط اإلمداد. فسوف ينفتح الصمام في حالة تجاوز ضغط الوقود للقيمة المحددة، وذلك إلعادة 

د الضغط العالي إلى جهة دخل المضخة.  وهناك الصمام الالرجعي الذي سيقوم بغلق المخرج عند توقف المضخة. وهذا يحافظ وقو

على مستوى الضغط في خط الوقود لمنع احتباس البخار. مما يضمن بدوره بداية أفضل في المرة القادمة. هناك مرشح وقود ُمركب 

خول األوساخ إلى الحواقن وإلحاق األضرار بها أو سدها. وإذا أصبح المرشح يمثل إعاقة لتدفق في خط إمداد الوقود للحيلولة دون د

الوقود، سيعاني المحرك من التمور وفقدان الطاقة تحت الحمل ومشاكل البدء الصعبة. وعلى الرغم من أنه من النادر أن يتم استبدال 

سبيل المثال بسبب سوء جودة الوقود، وفي هذه الحالة لن يتمكن المحرك المرشحات المسدودة بالكامل، إال أن ذلك قد يحدث على 

 من العمل. ولذلك يتعين القيام بخدمة مرشح الوقود بشكل دوري. 
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وأثناء االستبدال ينبغي االنتباه إلى االتجاه الصحيح لتركيب المرشح، حيث أن أغلب المرشحات لها اتجاه معين للتدفق. ولمعرفة 

  ستبدال مرشح الوقود وفحص مضخة الوقود، يرجى الرجوع إلى قسم تشغيل وخدمة وصيانة المركبة.معلومات عن ا

 

 تحذير

عند فتح خط وقود مضغوط، فقد يتسبب في خطر الحريق. لذلك ينبغي تحرير ضغط نظام الوقود قبل فتح خط الوقود في المرشح. 

 لبادئ التشغيل. Bالوقود وذلك لقرب بعض المرشحات من الطرف + ومن المهم أيًضا فصل كابل البطارية السالب قبل فتح خطوط

 استخدم دليل الورشة واتبع احتياطات السالمة وإجراء االستبدال بدقة.
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 التحكم في مضخة الوقود

 

 

ل مضخة الوقود يختلف التحكم في مضخة الوقود قليالً، حسب الشركة المصنعة لنظام التحكم الفعلي، لكن بوجه عام يتم تشغي

( بواسطة وحدة التحكم في CKPبواسطة إشارة وحدة التحكم. ويتم إرسال هذه اإلشارة بعد استقبال إشارة موضع عمود الكرنك )

المحرك. لتسهيل االختبار والسماح بتشغيل المضخة بشكل مستقل عن وحدة التحكم في المحرك، يتم استخدام موصل اختبار مضخة 

 HI-SCANمداد التيار مباشرة لمضخة الوقود. ويوجد طريقة أخرى لتنشيط المضخة وهي اختبار التشغيل )الوقود، حيث يمكن إ

PRO ،وهناك بعض الطرز مجهزة بنظام قطع إمداد الوقود تلقائيًا. وهو جهاز أمان لمنع نشوب الحرائق عند اصطدام المركبة .)

شعر حدوث تصادم. ففي حالة اصطدام المركبة، تتحرك كرة صلبة حيث يقوم بقطع الطاقة عن مضخة الوقود إذا اكتشف المست

ميل/ساعة أو أعلى يتم  15ألعلى لتدفع "الوصلة المتحركة" بحيث يتم إيقاف تشغيل المفتاح.  وفي حالة حدوث تصادم بسرعة 

اف تشغيلها. والسرعة التي ميل/ساعة أو أقل فال يتم إيق 8إيقاف تشغيل مضخة الوقود بكل تأكيد، أما عند حدوث تصادم بسرعة 

ميل/الساعة تُعد منطقة متقلبة أو غير ثابتة، حيث يمكن أن يستمر التشغيل أو يتم إيقافه، اعتمادًا على ظروف  14إلى  9تتراوح من 

صادم التصادم الفعلية وتفاوتات التصنيع. ويقع المستشعر على مبيت الدعامة األيسر في غرفة المحرك. ولتشغيل المحرك بعد الت

 يتطلب األمر إعادة ضبط المستشعر بالضغط على الزر ألسفل. 
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 أنبوب التسليم ومنظم الضغط

 

حتى اآلن تُصنف معظم أنظمة تسليم الوقود على أنها أنظمة تسليم وقود رجعية. وفي هذه األنظمة يتم تنظيم ضغط الوقود بواسطة 

لوقود الزائد إلى الخزان. ويتدفق الوقود المضغوط الذي يتم تسليمه بواسطة منظم الضغط فيما يتصل بضغط المجمع. وتتم إعادة ا

المضخة من المرشح إلى قضيب الوقود )أنبوب تسليم الوقود(. حيث يعمل أنبوب تسليم الوقود كخزان. ومنظم ضغط الوقود مثبت 

ى الضغط في القضيب عند قيمة محددة أعلى بأنبوب تسليم الوقود. حيث يقوم منظم الضغط المثبت على طرف األنبوب بالحفاظ عل

من ضغط مجمج السحب وذلك لتوفير ضغط حقن فعال وثابت. وتعتمد كمية الحقن بشكل أساسي على الضغط ووقت الحقن وحجم 

 فتحة الحاقن. وبما أنه يتم الحفاظ على ثبات حجم الفتحة وثبات الضغط مقارنةً بضغط المجمع، فيمكن التحكم في كمية الوقود

المحقون بدقة بواسطة وحدة التحكم في المحرك من خالل تغيير وقت فتح الحاقن. وتتم إعادة الوقود الزائد إلى الخزان عبر خط 

 3,35رجوع الوقود ويتم عمل اإلعداد األساسي لمنظم ضغط الوقود اعتمادًا على الضغط الجوي، حيث يتم االحتفاظ بالضغط عند 

ل إغالق خط الرجوع إلى الخزان بواسطة صمام مزود بزنبرك، حيث يقوم بفتح خط الرجوع فقط بار. ويمكن تحقيق ذلك من خال

بار. ويقوم الزنبرك بغلق الصمام من خالل الحاجز، الذي يعد جزًءا من غرفة الفراغ. وتتصل  3,35إذا كان الضغط أعلى من 

مساويًا لضغط المجمع. وفي حالة وجود فراغ بالمجمع، غرفة الفراغ هذه بمجمع السحب بطريقة يكون معها الضغط داخل الغرفة 

يتم سحب الحاجز عكس الزنبرك، وبذلك يتم تقليل قوة إغالق الزنبرك. ويؤدي تقليل قوة اإلغالق إلى تقليل ضغط الوقود في 

 القضيب. وبذلك يبقى ضغط الوقود دائًما عند المستوى السابق ضبطه أعلى من ضغط المجمع. 
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 ط الزائد سيؤدي إلى زيادة قوة اإلغالق، يمكن استخدام النظام أيًضا لمحركات شحن التربو.بما أن الضغ

 

 

 فحص منظم الضغط

لمعرفة كيفية فحص منظم ضغط الوقود، يرجى الرجوع إلى قسم تشغيل وخدمة وصيانة المركبة. استخدم دليل الورشة واتبع 

 احتياطات السالمة واإلجراءات بدقة.
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 نظام وقود الرجعي

 

 

(، بدون خط رجوع لخزان الوقود. والغرض من ذلك ليس RLFSالطرز األحدث ألنظمة الحقن عبارة عن أنظمة وقود ال رجعية )

تقليل بخار الوقود المنبعث من خط الرجوع فحسب وإنما أيًضا تجنب التبخر األعلى حيث إن الوقود العائد من المنظم يعمل على 

ارة الوقود في الخزان وبالتالي أيًضا كمية البخار. وقد تم تطوير النظام تبعًا تنظيمات بخار الوقود المحسنة. واآلن زيادة درجة حر

بار(. ولذلك يختلف اآلن ضغط الحقن الفعال  3.8يتم تثبيت منظم الوقود على وحدة مضخة الوقود وضبطه على قيمة قيمة ثابتة )

لضبط الالزم لضغط المجمع بواسطة معامل وقت حقن مكافئ. وبالنسبة لكثرة نبض الضغط مع ضغط المجمع. ويتم اآلن إجراء ا

فقد تم تثبيت ُمخمدات على نهاية قضيب الوقود. والمرحلة األحدث هي قضيب الوقود البالستيكي مع المخمد المدمج. حيث إن 

 الُمخمد مثبت داخل القضيب ويتكون من غرفة من الصلب القابل للتشكل.
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 الحواقن

 

 

الحاقن هو صمام قياس يمكن التحكم فيه بواسطة وحدة التحكم في المحرك. وتتكون الحواقن بشكل أساسي من مبيت الحاقن وفوهة 

الحاقن والملف اللولبي. حيث يتم فتح الفوهة وإغالقها استجابةً للملف اللولبي، والذي بدوره يتم تنشيطه وتعطيله بواسطة وحدة 

المحرك. ويتم إمداد أحد طرفي الملف اللولبي بالطاقة طالما كان اإلشعال في وضع التشغيل. ويحدث ذلك بشكل مباشر  التحكم في

(. أما الطرف الثاني للملف اللولبي فيتم تأريضه بواسطة وحدة MFIأو من خالل المرحل الرئيسي لحقن الوقود متعدد المنافذ )

ائرة ُمشغل وحدة التحكم اإللكترونية، يتدفق التيار إلى األرض عبر الملف اللولبي للحاقن. التحكم في المحرك. وعندما يتم تشغيل د

ويؤدي المجال المغناطيسي إلى فتح الحاقن عكس شد الزنبرك. وعند إيقاف تشغيل دائرة ُمشغل وحدة التحكم اإللكترونية، يقوم 

لُمشغل المستخدمة حاليًا في محركات هيونداي. ويعمل كال الزنبرك بإغالق صمام الحاقن. وهناك نوعان شائعان من دوائر ا

 3إلى  0,6الُمشغالن على مبدأ التحكم األرضي، ولكن أحدهما يستخدم مقاوم بملف لولبي خارجي وحاقن منخفض المقاومة )من 

تطلب الوفاء بالمعايير أوم( بدون مقاوم منفصل. كما أن الحاقن ي 17إلى  12أوم(، واآلخر يستخدم حاقن مرتفع المقاومة )من 

التالية: معدل دقيق لتدفق الوقود واستقامة جيدة ومدى فعال واسع وميزات رش جيدة وانعدام التسرب وانخفاض الضوضاء والمتانة 

لرش وتوفر العديد من األنواع المختلفة للتوافق مع االحتياجات المختلفة لكافة المحركات. ومثال على ذلك الكمية المختلفة لفتحات ا

واألشكال المختلفة لنماذج الرش. عند تركيب الحواقن استخدم دائًما حلقات دائرية جديدة لتجنب التسرب وتأكد من صحة تركيبها 

 في القضيب والمجمع.
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 نظرة عامة على حث الهواء

 

ي من ُمنقي الهواء وجهاز يقوم نظام حث الهواء الفرعي بقياس والتحكم في الهواء المطلوب لالحتراق. وهو يتكون بشكل أساس

لقياس كمية الهواء )مقياس تدفق الهواء في المثال(، وصمام الخانق المدمج في جسم الخانق وغرفة سحب الهواء )مجمع السحب( 

وأخيًرا صمام السحب. وعندما ينفتح صمام الخانق يتم شفط الهواء للداخل بواسطة الكباس حيث يتدفق عبر ُمنقي الهواء ومقياس 

الهواء مروًرا بالخانق ومجمع السحب حتى يصل في آخر األمر إلى االسطوانة عبر المرور في صمام السحب. وتزداد سرعة  تدفق

الهواء بفعل مجاري مجمع السحب الضيقة الطويلة، مما يؤدي إلى تحسين الكفاءة الحجمية للمحرك. ويعتمد الهواء الواصل إلى 

رعة دوران المحرك. فإذا زادت فتحة صمام الخانق سيسمح بدخول هواء أكثر إلى المحرك على زاوية فتح صمام الخانق وس

(. وتستخدم هيونداي أربعة طرق TPSاسطوانات المحرك. ويتم الكشف عن موضع الخانق بواسطة مستشعر موضع الخانق )

أجهزة قياس تدفق الهواء:  (، وثالثة أنواع مختلفة منMAPمختلفة لقياس حجم هواء السحب. مستشعر ضغط المجمع المطلق )

(. ويتم تركيب Hot Film( والغشاء الساخن )The Hot Wir( والسلك الساخن )Karman Vortexمقياس تدفق دوامة كارمان )

ضابط سرعة الالتعشيق للتحكم الدقيق في سرعة الالتعشيق وتزويد كمية كافية من الهواء لصمام الخانق المغلق لتوفير سرعة 

 وسريعة تحت درجة حرارة معينة للمحرك.  التعشيق باردة
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 المجمع وغرفة سحب الهواء

 

يتكون جسم الخانق من صمام الخانق ودائرة مجرى هواء الالتعشيق ومستشعر موضع الخانق كما يشتمل على منافذ متنوعة من 

ير غاز العادم. ويتم إجراء عمليات الضبط مصادر الفراغ لتشغيل على سبيل المثال أجهزة تقليل االنبعاثات مثل صمام إعادة تدو

األساسية للخانق والتحكم في سرعة الالتعشيق في المصنع، لذلك ليس هناك حاجة ألي ضبط أساسي لسرعة الالتعشيق. ويمكن 

ك تحسين األداء واالنبعاث من خالل تصميم غرفة سحب الهواء والمجمعات. حيث يعمل هذا على تحسين الكفاءة الحجمية للمحر

وهو ما يؤدي إلى تحسين عزم المحرك والقدرة الحصانية. ويوجد نوعان مختلفان من المجمعات مستخدمان في مركبات هيونداي: 

النوع المدمج والنوع المنفصل. وفي كلتا الحالتين يتم حقن الوقود عند طرف المجمع القريب من صمام السحب.  وتتميز أنظمة 

يوجد وقود يتحرك عبر مجمع السحب. وهو ما يؤدي إلى تقليل االنبعاثات باإلضافة إلى تحسين الحقن هذه ذات المنافذ بأنه ال 

( أيًضا لتحسين الكفاءة الحجمية لمختلف VISمستوى التوفير في استهالك الوقود. وقد تم مؤخًرا استخدام نظام السحب المتغير )

الخانق في حالة وجود مشاكل بسرعة الالتعشيق. وقد يلزم  عمليات التشغيل. وقد يتطلب األمر فحص/ضبط الخانق و/أو موضع

 تنظيف مبيت الخانق أثناء الصيانة. يرجى الرجوع إلى قسم تشغيل وخدمة وصيانة المركبة. 

 

 استخدم دليل الورشة واتبع احتياطات السالمة واإلجراءات بدقة.
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 نظام التحكم في سرعة الالتعشيق

 

 

عشيق بواسطة وحدة التحكم في المحرك من خالل صمام التحكم في سرعة الالتعشيق. يقوم نظام التحكم يتم التحكم في سرعة الالت

في سرعة الالتعشيق بتنظيم سرعة الالتعشيق عن طريق ضبط حجم الهواء المسموح له بالمرور خالل صمام الخانق المغلق. ويتم 

ف مثل بدء التشغيل البارد والساخن وشحنة التيار المتردد المستخدمة التحكم في سرعة الالتعشيق بواسطة هذا النظام لكافة الظرو

الخ. هناك نوعان مختلفان من أنظمة التحكم في سرعة الالتعشيق مستخدمان في  )N/D )Rوالشحنة الكهربية المستخدمة وموضع 

 مركبات هيونداي: نوع موتور الحركة المتقطعة ونوع الصمام الدوار.

ء ضبط أساسي لنظام سرعة الالتعشيق في حالة وجود مشاكل بسرعة الالتعشيق. يرجى الرجوع إلى قسم قد يتطلب األمر إجرا

 تشغيل وخدمة وصيانة المركبة. استخدم دليل الورشة واتبع احتياطات السالمة واإلجراءات بدقة.
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 جسم الخانق -التحكم اإللكتروني في الخانق 

 

 

ق في كمية هواء السحب وسرعة دوران المحرك، يُستخدم نظام التحكم اإللكتروني في الخانق لتوفير باإلضافة إلى التحكم الدقي

مستوى محسن من راحة ورفاهية القيادة. أيًضا يُستخدم نظام التحكم اإللكتروني في الخانق لتسهيل تحكم برنامج الثبات اإللكتروني 

(ESP( نظام التحكم في الجر / )TCSوالتحكم في سر ) عة الالتعشيق وغير ذلك. باإلضافة إلى المساعدة في تقليل معدل حدوث

 limpاألعطال وفي تعزيز الوثوقية بفعل بساطة شبكة األسالك وقلة الموصالت. وفي حالة حدوث عطل بالنظام يتم تشغيل وضع "

home لسهل أيًضا ضبط نظام التحكم في درجات )تحدث بواسطة قوة لي الزنبرك الداخلي(. ومن ا 5" بزاوية فتح خانق بمقدار

الطواف أو تمكين التحكم في الجر، والذي كان في السابق يمكن إجراؤه إما فقط من خالل توقيت اإلشعال فقط أو آلية فرعية عند 

 الحاجة إلى خانق.
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 مخطط نظام التحكم اإللكتروني في الخانق

 

اإللكتروني ودواسة الوقود، يتم استكشاف موضع دواسة الوقود بواسطة مستشعر بما أنه ال يوجد اتصال ميكانيكي بين الخانق 

موضع دواسة الوقود. حيث يتم إرسال اإلشارة القادمة من مستشعر موضع دواسة الوقود إلى وحدة التحكم في المحرك، والتي تقوم 

الق الخانق وفقًا لهذه اإلشارة. ولتوفير الدقة في بدورها بإرسال إشارة خرج إلى موتور الخانق. ويقوم موتور الخانق بفتح أو إغ

التحكم وضمان السالمة، يتم استكشاف موضع الخانق بواسطة مستشعر موضع الخانق وإرسال إشارة بذلك إلى وحدة التحكم في 

طلب إشارات من نظام المحرك. ويسمح هذا بالتحكم الدقيق وضمان التشغيل الموثوق. ووفقًا لهذا النظام، يمكن تقليل العزم الذي ي

 آخر بسهولة. وباإلضافة إلى ذلك ليس هناك حاجة لجهاز إضافي للتحكم في سرعة الالتعشيق. 
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 نظام السحب المتغير

 

 النظام الذي يقوم بتحسين الكفاءة الحجمية هو نظام السحب المتغير. واعتمادًا على الشكل الفعلي يقوم هذا النظام بتغيير إما طول

خط السحب الفعال أو حجم غرفة السحب أو كالهما معًا. ويتم التحكم في نظام السحب المتغير بواسطة وحدة التحكم في المحرك 

ويقوم بتوفير أداًء مثاليًا للمحرك في ظروف التشغيل المختلفة، وذلك وفقًا لسرعة دوران المحرك والحمل الواقع عليه. وتستخدم 

ن أنظمة السحب المتغير، وهذا يعتمد على الطراز الفعلي للمركبة والمحرك. والنظام األول الموضح هنا هيونداي أشكاالً مختلفة م

يعمل في مرحلتين. عند سرعات المحرك المنخفضة والمتوسطة يتم إغالق الخانق. لذلك يمر هواء السحب في الممر الطويل عبر 

ين تعبئة االسطوانة عند سرعات المحرك المنخفضة. ولكن عند مجمع السحب. وبسبب طول مسافة التحرك، يدعم تأثير الرن

سرعات المحرك المرتفعة يقوم تذبذب عمود الهواء بإبطاء سحب الهواء وإعاقته، مما يؤدي إلى انخفاض الكفاءة. وبسبب ذلك يتم 

سطوانة عند السرعات العالية. ولمعرفة فتح الخانق عند السرعات العالية، وبذلك يتم تغيير تأثير الرنين بطريقة تساعد على تعبئة اال

 المعايير الخاصة بكل محرك، يرجى الرجوع إلى دليل الورشة.
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يعمل النظام الموضح هنا في ثالث مراحل: سرعة منخفضة وسرعة متوسطة وسرعة عالية. عند سرعة دوران المحرك المنخفضة 

من الكفاءة الحجمية من خالل منع تداخل االسطوانة عند سرعات المحرك  يتم إغالق صمام التداخل وصمام المجمع، مما يحسن

دورة/دقيقة، ارجع إلى دليل الورشة( يتم فتح صمام التداخل لتوصيل  3000العالية. وعند سرعات المحرك المتوسطة )حوالي 

عن سحب االسطوانات األخرى. ويتم  الصفوف اليسرى باليمنى. ويتم إنشاء تأثير شحنة إضافية بواسطة تأثير نبض الضغط الناشئ

دورة/دقيقة، راجع دليل الورشة( لزيادة كمية الهواء وتقصير  5000فتح صمام المجمع عند سرعات المحرك العالية أيًضا )حوالي 

 ممر السحب لتوفير مستوى أفضل لتعبئة االسطوانة. ولمعرفة المعايير الخاصة بكل محرك، يرجى الرجوع إلى دليل الورشة.
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يستخدم هذا اإلصدار من نظام السحب المتغير لتحسين الكفاءة الحجمية من نطاق سرعة الدوران المنخفضة إلى المتوسطة. يتم فتح 

صمام نظام السحب عند سرعة أدنى أو أعلى من سرعة محرك معينة. فعند المعدل المتوسط يتم إغالق الصمام في حالة ما إذا 

عر موضع الخانق أعلى من القيمة المحددة وكان يتم تزويد هواء السحب إلى كل صف اسطوانات بشكل مستقل، كانت زاوية مستش

مما يُزيد من الكفاءة الحجمية، وبذلك يتم تحسين العزم واالنبعاثات. ومعايير التشغيل المحددة في المثال هي: عندما تكون السرعة 

يتم إغالق الصمام، وسوى ذلك يتم فتحه. ولمعرفة  %25موضع الخانق أعلى من دورة/دقيقة وقيمة مستشعر  3950~  1400بين 

 المعايير الخاصة بكل محرك، يرجى الرجوع إلى دليل الورشة.
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 CVVTالتحكم في نظام 

 

بط توقيت الصمام توقيت الصمام المتغير باستمرار هو أحدث تقنية لزيادة التحسن في الكفاءة الحجمية. وفي هذا النظام يتم ض

بواسطة مروحة دوارة. على سبيل المثال: موضع البدء هو الموضع المتأخر تماًما، وهو ما يعني أنه لم يعد هناك تداخل لفتحة 

الصمام. وهذا يضمن للهواء الداخل مباشرة التسرب بشكل جزئي من خالل صمام العادم. ولكن عند السرعات األعلى، يتسبب هذا 

قة التفريغ السريع لغاز العادم وبالتالي الحد من تعبئة االسطوانات بهواء جديد، لذلك يلزم تداخل فتحة الصمام عند اإلعداد في إعا

السرعات العالية لتوفير أداء أفضل للمحرك. وفي المحرك التقليدي يحدث تعارض بين هذين المطلبين، ولكن مع نظام توقيت 

وفاء بهما معًا، وضبطهما على سرعات محرك مختلفة، برغم تغير زاوية التداخل. ( يمكن الCVVTالصمام المتغير باستمرار )

وفي األنظمة المستخدمة بالفعل، يكون وقت فتح جانب السحب هو فقط المتغير، ولكن التقنية الذكية تمكنت من تحقيقهما معًا. ويتم 

م في المحرك من خالل صمام ذو ملف لولبي. ويتم التحكم التحكم في موضع المروحة الدوارة وبالتالي التداخل بواسطة وحدة التحك

في المئة تكون آلية توقيت الصمام المتغير باستمرار في حالة التأخر الكامل، حيث يتم  0في الصمام بالتشغيل. إذا كان التشغيل 

في المئة يعني أن الحالة  100يل تزويد الغرفة المتأخرة فقط بضغط الزيت، حيث أن الغرفة المتقدمة تكون مفرغة بالكامل. والتشغ

متقدمة بالكامل. ولضمان التشغيل السليم تقوم وحدة التحكم بعمل دورة تنقية ذاتية في كل مرة يتم فيها تشغيل اإلشعال. حيث يعمل 

ة التنقية، مرات إلزالة أية رواسب موجودة. فإذا قام العميل بتشغيل السيارة قبل انتهاء دور 10صمام التحكم في الزيت بسرعة 

 ستكتمل دورة التنقية عند إيقاف المحرك. 
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 CVVTمخطط نظام 

 

توضح هذه الرسوم البيانية وقت فتح وإغالق السحب وفقًا لسرعة المحرك وحاالت الحمل. وباإلضافة إلى ميزة الكفاءة األفضل، 

( من خالل إعادة تدوير غاز العادم NOXوجين )هناك نقطة أخرى: الحد من االنبعاثات، والمقصود تقليل انبعاثات أكسيد النيتر

بفعل تحسين تداخل الصمام. باإلضافة إلى تحسين استهالك الوقود من خالل تقليل فاقد الضخ بفعل زيادة تداخل الصمام عند 

حد األدنى في سرعات المحرك العالية وسرعة الالتعشيق المنخفضة ونظًرا لالستهالك الثابت من خالل تقليل تداخل الصمام إلى ال

 حالة الالتعشيق. المميزات اإلجمالية: أداء أفضل وعزم أفضل عند السرعات المنخفضة وانبعاثات أقل.
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 التحكم في االنبعاثات

 

ه يتم فحص أهم عامل لتقليل االنبعاثات الضارة هو تحكم الحلقة المغلقة في نظام الحقن متعدد النقاط. وتشغيل الحلقة المغلقة يعني أن

تركيبة غاز العادم بواسطة النظام وإرسال إشارة إلى وحدة التحكم، والتي تقوم بدورها بعد ذلك بالتأثير على الُمشغالت بطريقة يتم 

ويتم تقييم المدى  معها الحفاظ على المدى المستهدف المحدد. وبما أن هذه الدورة تحدث باستمرار، فإنها تُسمى تحكم الحلقة المغلقة.

. يتم استكشاف تركيبة غاز العادم بواسطة مستشعر األكسجين. ويمكن 1لمستهدف وفقًا ألفضل مدى تشغيل للمحفز الثالثي: لمبدا ا

تركيب العديد من مستشعرات األكسجين وذلك حسب نوع المحرك ونظام الحقن. وفي ظروف تشغيل معينة، بشكل أساسي الطواف 

ترونية بتصحيح قيمة مدة الحقن وفقًا لإلشارات القادمة من مستشعر أكسجين العادم. حيث يقوم والالتعشيق، تقوم وحدة التحكم اإللك

مستشعر األكسجين بمراقبة تركيزات األكسجين في تدفق غاز العادم بإخراج إشارة الجهد إلى وحدة التحكم اإللكترونية. تقوم وحدة 

لذي يسمح لوحدة التحكم في المحرك بتحديد سواًء أكانت نسبة التحكم في المحرك بمراقبة الجهد الخارج من المستشعر وا

. وأثناء تشغيل الحلقة المغلقة تتحول إشارة مستشعر األكسجين بسرعة 1الهواء/الوقود أفقر أو أوفر من عامل الهواء الزائد لمبدا 

بالضبط.  1كفي للوصول إلى عامل لمبدا بين هاتين الحالتين. وهذا يحدث وفقًا لحقيقة أن تصحيحات كمية الحقن غير دقيقة بما ي

وكذلك تفعل اإلشارة القادمة من المستشعر وفقًا لذلك. ولكن بما أن  1لذلك يتبدل التعويض بين قيمة أعلى وأقل من حالة لمبدا 

محفز، يتم التغيير بين الحالة الفقيرة والوافرة يحدث بسرعة وغازات العادم تختلط ببعضها في طريقها عبر مجمع العادم وال

 .1الوصول إلى إجمالي لمبدا 
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تقريبًا من كافة انبعاثات الهيدروكربون التي تخرج من السيارة تنبعث أصالً من مصادر التبخر مثل تهوية الخزان. وقد  %20هناك 

التي تتكون بشكل أساسي تم تصميم نظام التحكم في االنبعاثات المتبخرة الستيعاب أبخرة الوقود في نظام الوقود والتخلص منها، و

في خزان الوقود بواسطة التبخر البسيط. وبدالً من السمح بمجرد خروج الهواء الملوث، يقوم هذا النظام بمنع خروج هذا الهواء إلى 

 الجو المحيط، حيث يتم جمع البخار في علبة الفحم، ليس فقط أثناء التشغيل ولكن أيًضا عندما يكون المحرك في وضع السكون أو

إيقاف التشغيل.  ويقوم نظام التحكم في االنبعاثات المتبخرة بعد ذلك بتحويل هذه األبخرة إلى مجمع السحب ليتم حرقها مع خليط 

الهواء الوقود العادي. ويتم التحكم في عملية التحويل إلى مجمع السحب بواسطة وحدة التحكم في المحرك من خالل صمام التحكم 

لولبي. ويتم تشغيل الملف اللولبي إلضافة بخار الوقود المعاد تدويره فقط أثناء تشغيل الحلقة المغلقة عندما في التنظيف ذو الملف ال

مئوية، °  80يمكن تعويض التعزيز اإلضافي. لذا يعمل الملف اللولبي فقط في الظروف التالية: درجة حرارة سائل التبريد فوق 

تتحكم وحدة التحكم اإللكترونية في تشغيل الملف اللولبي عبر إشارات اإلدخال التالية: حمل المحرك الجزئي وتحكم الحلقة المغلقة. 

سرعة المحرك ودرجة حرارة سائل التبريد وإشارة مستشعر األكسجين وكمية هواء السحب ومراقبة نظام التنظيف. يستخدم النظام 

هواء وإيقاف تشغيله بواسطة صمام بملف لولبي يتم التحكم فيه هواء المجمع لتشغيل صمام التحكم في التنظيف. ويتم تشغيل إمداد ال

من خالل التشغيل. من خالل مراقبة مستشعر األكسجين ونطاق نبض الحقن عند تنظيف العلبة، يمكن أن تقوم وحدة التحكم في 

ص تشغيل الصمام ذو المحرك باكتشاف انخفاض محتوى أكسجين العادم وإجراء تصحيح لحالة الوفرة الخاطفة هذه. ويمكن فح

الملف اللولبي بواسطة:  قياس شكل الموجة )دورة التشغيل(، وفحص الصمام بواسطة مقياس هواء. قد يتسبب نظام التحكم في 

 االنبعاثات المتبخرة في حدوث المشاكل التالية:  صعوبة بدء تشغيل المحرك، مشاكل في القيادة، وفرة الخليط.
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 نية في مدة الحقنتحكم وحدة التحكم اإللكترو

 

 لضبط سعة الحقن بأعلى دقة ممكنة، تتم العملية الحسابية في ثالث خطوات

 الخطوة األولى، مدة الحقن األساسية

المدخالت المستخدمة هنا هي: مستشعر تدفق الهواء الكتلي أو مستشعر ضغط المجمع المطلق وسرعة المحرك )مستشعر موضع 

م اإللكترونية بحساب مدة الحقن األساسية اعتمادًا على سرعة المحرك وحجم تدفق الهواء حيث أن عمود الكرنك(. تقوم وحدة التحك

 سرعة المحرك وحجم الهواء يمثالن حمل المحرك. وكلما زادت قيمهما زادت مدة الحقن. 

 

 الخطوة الثانية، عناصر تصحيح مدة الحقن

سائل تبريد المحرك، درجة حرارة هواء السحب، مستشعر موضع مستشعرات الدخل المستخدمة في التصحيح هي: درجة حرارة 

الخانق، مستشعر األكسجين )فقط في تشغيل الحلقة المغلقة(. يتم ضبط وقت الحقن األساسي وفقًا لهذه المتغيرات. وكلما ارتفعت 

في كل لحظة. وتزداد كمية حقن درجات حرارة المحرك وهواء السحب قلت مدة الحقن. وبمجرد أن ينفتح الخانق تزداد كمية الحقن 

 الوقود وتقل بناًء على اإلشارات القادمة من مستشعر األكسجين.
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 الخطوة الثالثة، تصحيح جهد البطارية

الخطوة األخيرة هي تصحيح جهد البطارية. ويوجد تأخر في التشغيل بين الوقت الذي تقوم فيه وحدة التحكم اإللكترونية بإرسال 

لى دائرة الُمشغل وبين الفتح الفعلي للحاقن. ويتغير هذا التأخر حسب قوة المجال المغناطيسي الموجود حول ملف إشارة الحقن إ

الحاقن. وتزداد فترة التأخر كلما انخفض جهد البطارية. حيث يؤدي تصحيح جهد البطارية إلى زيادة مدة الحقن عندما ينخفض جهد 

 البطارية. 
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 لوقودتصحيح حقن ا

 

 تصحيح درجة حرارة هواء السحب

مئوية. ° 20تختلف كثافة الهواء باختالف درجة الحرارة، العنصر األساسي لتصحيح الوقود المتعلق بدرجة حرارة الهواء هو 

ينما تتم .  ب%10للزيادة بنسبة  1.1. وتتم اإلشارة إلى الزيادة في الحقن بأرقام أعلى مثل 1وكمية الوقود المطلوبة لهذا هي: 

 اإلشارة إلى االنخفاض بأرقام أصغر. وهذا العامل ال يمكن رؤيتة في البيانات الحالية. 

 

 تصحيح لدرجة حرارة سائل التبريد )دعم اإلحماء(

يتم تدعيم نسبة الهواء/الوقود  مئوية° 70عندما يكون المحرك باردًا، يكون تبخر الوقود ضعيفًا. عند درجات الحرارة األقل من 

تمادًا على درجة حرارة سائل تبريد المحرك، لمنع مشاكل القيادة مع الخليط الفقير. وفي درجات البرودة الشديدة، يمكن زيادة مدة اع

 الحقن تقريبًا إلى ضعف قيم المحرك الساخن العادية.

 

 تصحيح تدعيم الطاقة

لى كمية سحب الهواء وموضع الخانق وسرعة . وهذا يعتمد ع%30في ظروف الحمل المتوسط والثقيل تزداد مدة الحقن إلى 

 دوران المحرك. وكلما ازداد حمل المحرك، ازدادت مدة الحقن.

 

 تصحيح جهد البطارية

إذا كان جهد النظام منخفًضا، فيتعين زيادة وقت فتح الحاقن حيث أنه يستغرق وقتًا أطول حتى ينفتح الحاقن بالكامل. لذلك يجب 

 صحيح الجهد للوصول إلى مدة الحقن الصحيحة.ضبط مدة الحقن حسب معامل ت
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 بدء التشغيل والتحكم في إحماء المحرك

 

لتوفير مدة حقن وقود دقيقة أثناء التدوير/بدء التشغيل، تستخدم وحدة التحكم اإللكترونية برنامًجا يقوم بتحديد حجم الحقن األساسي 

اب مدة الحقن، يتم عمل التصحيحات لدرجة حرارة هواء السحب وجهد بناًء على درجة حرارة سائل تبريد المحرك. وحالما يتم حس

البطارية حيث تكون نموذجيًا منخفضة تحت حمل التدوير. وهناك نوعان من اإلشارات ضروريان لبدء تشغيل حواقن الوقود. 

رة مستشعر موضع (. وإذا كانت إشاCMP( وإشارة مستشعر موضع عمود الكامات )CKPإشارة مستشعر موضع عمود الكرنك )

عمود الكرنك غير موجودة أثناء التدوير، لن تتمكن وحدة التحكم اإللكترونية من تحديد وقت إرسال إشارة الحقن.  ويُستخدم 

(. وتكون إشارة 1مستشعر موضع عمود الكامات لتحديد توقيت الحقن )استكشاف الموضع األوسط النهائي العلوي لالسطوانة 

امات فقط ضرورية أثناء بدء التشغيل، وبمجرد التقاطها تتمكن وحدة التحكم من تحديد الموضع بواسطة مستشعر موضع عمود الك

زاوية ذراع الكرنك. وألن إشارات عدد الدورات وحجم هواء السحب تتغير باستمرار حسب سرعة التدوير، تقوم كافة الحواقن 

ضع عمود الكامات وإشارة موضع عمود الكرنك. وبعد ذلك يتغير وضع بالنبض بطريقة غير متزامنة مباشرةً بعد استقبال إشارة مو

الحقن، ولكنه يستمر. ويوضح الرسم البياني استراتيجية تدعيم التدوير األساسية المستخدمة بواسطة وحدة التحكم اإللكترونية. الحظ 

التبخر الهزيل. ويوضح الرسم البياني  أن درجات الحرارة دون درجة التجمد، وتزداد مدة الحقن األساسية بشدة للتغلب على

استراتيجية تدعيم التدوير األساسية المستخدمة بواسطة وحدة التحكم اإللكترونية. ولتثبيت المحرك مباشرةً بعد بدء التشغيل، لفترة 

سة نقل الحركة من قصيرة بعد بدء التشغيل، تقوم وحدة التحكم اإللكترونيةك بإمداد المحرك بكمية إضافية من الوقود لضمان سال

التدوير إلى السير. ويتم تحديد الحد األقصى من التدعيم بواسطة إشارة درجة حرارة سائل التبريد. الحظ أن درجات الحرارة دون 

درجة التجمد، وتزداد مدة الحقن األساسية بشدة للتغلب على التبخر الهزيل. وبمجرد تثبيت سرعة المحرك، تُستخدم معلومات 

 ن المحرك وقياسات حجم هواء السحب لتحديد مدة الحقن األساسية. سرعة دورا
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 تصحيحات التسارع والتباطؤ

 

عند زيادة سرعة المحرك، تحدث حالة افتقار لحظي للخليط حيث يبدأ الخانق في الفتح، وذلك ألن الوقود أعلى كثافة من الهواء وال 

التعثر أو التردد، تستخدم وحدة التحكم اإللكترونية استراتيجية وقود تدعيم  يمكنه التحرك إلى إلى االسطوانة بنفس السرعة. ولمنع

التسارع. عند إيقاف تشغيل إشارة الالتعشيق، يتم حقن وقودًا إضافيًا. وعندما تكون ظروف تشغيل المحرك في تحول، سواء 

ك ومستوى التوفير في استهالك الوقود. وأثناء فترات التسارع أو التباطؤ، يجب زيادة حجم الحقن أو تقليله قليالً لتحسين أداء المحر

التباطؤ من سرعات محرك أعلى والخانق مغلق، ال يكون تسليم الوقود ضروريًا. وفي الحقيقة، تتأثر انبعاثات التباطؤ ويتأثر توفير 

وهذا يعتمد على درجة حرارة سائل التبريد  الوقود عكسيًا إذا تم تسليم وقود أثناء التباطؤ. ويتوفر هنا قطع إمداد الوقود أو استئنافه،

وحالة قابض تكييف الهواء. فمع تشغيل قابض تكييف الهواء، يتم زيادة سرعات قطع إمداد الوقود واستئنافه. ومع تشغيل مصباح 

جدًا، يتم  التوقف، يتم خفض سرعات قطع إمداد الوقود واستئنافه )في بعض االستخدامات فقط(. وإذا كانت سرعة المحرك عالية

قطع إمداد الوقود لتجنب الدوران الزائد وبالتالي تلف المحرك. ويختلف الحد األقصى لعدد الدورات المفرطة بناًء على تصميم 

 المحرك واالستخدام.
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 أوضاع الحقن وتوقيته

 

 يمكن تشغيل الحواقن في نظام الحقن الحديث في أوضاع تشغيل مختلفة.

ن لتشغيل الحقن مستخدمان بواسطة وحدة التحكم في المحرك، اعتمادًا على ظروف تشغيل المحرك. وهذان وهناك وضعان أساسيا

الوضعان يُعرفان بالوضع المتزامن والوضع غير المتزامن. والحقن المتزامن يعني ببساطة أن الحقن يتم بشكل متزامن مع اإلشعال 

تزامن معظم الوقت. أما الحقن غير المتزامن فيُستخدم فقط أثناء التسارع عند زوايا معينة لعمود الكرنك. ويستخدم الحقن الم

والتباطؤ وبدء التشغيل. وهو يتم بشكل مستقل عن اإلشعال بناًء على التغير في موضع مستشعر موضع الخانق بغض النظر عن 

متزامن وحقن المجموعة والحقن المتعاقب. زاوية عمود الكرنك. وباإلضافة إلى ذلك يمكن أن نطلق على هذا الحقن أيًضا الحقن ال

ففي حالة الحقن المتزامن تقوم كافة الحواقن بالحقن في نفس الوقت. أما حقن المجموعة فيحدث عندما تقوم مجموعة من الحواقن 

يه يتم التحكم في محرك رباعي االسطوانات. وأخيًرا الحقن المتعاقب وف 3و 2بالحقن في نفس الوقت، على سبيل المثال االسطوانة 

 في الحواقن بشكل مستقل حسب موضع كباس االسطوانة الخاصة بالحاقن.
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 نظرة عامة على نظام اإلشعال

 

 

في نظام اإلشعال الذي يتم التحكم فيه بواسطة الكمبيوتر، يتم إمداد المحرك بميزات توقيت اإلشعال المثالي تقريبًا. حيث تقوم وحدة 

بتحديد توقيت اإلشعال اعتمادًا على مدخالت المستشعر. فالذاكرة الداخلية لوحدة التحكم اإللكترونية تحتوي على التحكم اإللكترونية 

توقيت اإلشعال األمثل الخاص بكل حالة لتشغيل المحرك. وعلى الرغم من حقيقة أنه يتم دمج نظام اإلشعال والتحكم فيه بواسطة 

ون بطريقة ما مستقلة عن نظام الحقن، مع أنها تتشارك في بعض إشارات اإلدخال. ولكن نظام إدارة المحرك، إال أن المكونات تك

هناك أيًضا بعض المستشعرات المستخدمة خصيًصا لنظام اإلشعال. إذن هيا لنلقي نظرة على التحكم في نظام اإلشعال. تنقسم أنظمة 

(. وتستخدم كافة الطرز الحديثة نظام اإلشعال بدون DLIع )اإلشعال إلى فئتين أساسيتين: نوع الموزع ونظام اإلشعال بدون موز

 موزع.
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 المكونات األساسية

 

 

الغرض من نظام اإلشعال هو إشعال خليط الهواء/الوقود في غرفة االحتراق في الوقت المناسب. وللوصول للحد األقصى من كفاءة 

تقريبًا بعد الموضع °  10ر الحد األقصى من ضغط االحتراق عند خرج المحرك، يتعين إشعال خليط الهواء/الوقود بحيث يظه

األوسط النهائي العلوي. ويعتمد توقيت اإلشعال المطلوب على: سرعة المحرك، الخليط، إلخ. توضح الصورة إشارات الدخل 

( أو مستشعر MAFي )الرئيسية الالزمة للتحكم في توقيت اإلشعال: مستشعر موضع الخانق، دخل مستشعر تدفق الهواء الكتل

(، مستشعر درجة حرارة سائل تبريد المحرك، مستشعر موضع عمود الكرنك، مفتاح اإلشعال، MAPضغط المجمع المطلق )

( IGTمستشعر موضع عمود الكامات، مستشعر القرقعة. وبناًء على المدخالت تقوم وحدة التحكم بإرسال إشارة توقيت اإلشعال )

لطاقة(. وعندما تنقطع إشارة توقيت اإلشعال، يقوم الُمشعل بتشغيل وفصل التيار الرئيسي في ملف إلى الُمشعل )ترانزستور ا

 كيلو فولت(. 35-كيلو فولت 7اإلشعال والذي يقوم بعد ذلك بتوليد شرارة عالية الجهد )
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 التحكم في الزاوية المتقدمة والساكنة

 

 التحكم الساكن

اح إلمداد التيار إلى الملف الرئيسي مع زيادة سرعة المحرك. لذلك يقل الجهد المستحث في الملف بوجه عام يتناقص الوقت المت

الثانوي أيًضا. ولالحتفاظ بالجهد الثانوي في أعلى قيمة ممكنة، تقوم وحدة التحكم بمد وقت التشغيل بقدر اإلمكان )الزاوية الساكنة( 

 لتقليل هذا التأثير العكسي إلى الحد األدنى.

 

 منع القفل

يتم إيقاف تشغيل ترانزستور الطاقة في حالة قفله )إذا استمر تدفق التيار لفترة أطول من المحددة(، وذلك لحماية ملف اإلشعال 

وترانزستور الطاقة. دائرة منع الجهد الزائد: تقوم بفصل ترانزستور)ترانزستورات( الطاقة إذا أصبح جهد مصدر الطاقة عاليًا جدًا، 

 ماية ملف اإلشعال وترانزستور الطاقة.وذلك لح
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 االستراتيجية المتقدمة للشرر

 

 

يختلف تقدم شرر اإلشعال وفقًا لعوامل عديدة. ولتوفير المستوى األمثل من تقدم الشرر في ظروف تشغيل محرك عديدة، يتم تخزين 

شرر دقيق أثناء أية تركيبة من سرعة المحرك والحمل  مخطط تقدم الشرر في وحدة التحكم في المحرك. ويوفر هذا المخطط توقيت

ودرجة حرارة سائل التبريد وموضع الخانق أثناء استخدام اإلشارة القادمة من مستشعل القرقعة لضبط تغييرات أوكتين الوقود. 

لحرارة الزائدة والتشغيل وتقوم وحدة التحكم في المحرك بتقديم زاوية الشرر للتشغيل البارد للمحرك وتأخيرها في ظروف درجات ا

 في االرتفاع العالي وبوجه خاص في حالة اكتشاف قرقعة. 

 

توقيت اإلشعال الفعال = توقيت اإلشعال األولي + الزاوية المتقدمة الرئيسية لإلشعال + الزاوية المتقدمة المصححة لإلشعال 

 )تأخير(
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 الزاوية المتقدمة الرئيسية لإلشعال

 

 

 لمتقدمة الرئيسية لإلشعالالزاوية ا

تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بحساب الزاوية المتقدمة الرئيسية بواسطة تقدير إشارات سرعة المحرك وحجم هواء السحب. 

 وإلشارات المستشعر هذه أعظم األثر على حساب التوقيت األساسي. 

يسية للشرر. وتقوم إشارة قابض ضاغط تكييف الهواء بتقديم وهناك مدخالت مستشعر أخرى تؤثر أيًضا على الزاوية المتقدمة الرئ

زاوية الشرر الرئيسية عند تشغيل مفتاح وضع الالتعشيق وفي بعض المحركات يتم تأخير/تقديم الزاوية المتقدمة الرئيسية في حالة 

 قادمة من مستشعر قرقعة المحرك. تقدير وحدة التحكم اإللكترونية أن الوقود المنتظم قيد االستخدام، بناًء على اإلشارات ال

 

 تصحيح درجة حرارة المحرك

لتحسين مستوى القيادة إذا كان المحرك باردًا، يتم تقديم زاوية اإلشعال. وتضع وحدة التحكم اإللكترونية في اعتبارها حجم هواء 

 ر األساسي. السحب وحالة مفتاح الالتعشيق، لتحديد كمية التقدم البارد المطلوب إضافتها لحساب الشر

 

 تصحيح استقرار الالتعشيق لتغذية الوقود االرتجاعية 

لمنع حدوث تمور بسبب تغير نسبة هواء/وقود الحلقة المغلقة، تقوم وحدة التحكم في المحرك بتقديم التوقيت إذا تم إرسال أوامر 

دًا من التقدم المضاف إلى الزاوية المتقدمة بافتقار الخليط إلى الحواقن )يقل حجم حقن الوقود(.  ويقوم هذا المقدار الصغير ج

 الرئيسية بتثبت سرعة الالتعشيق.  
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 تصحيح التوقيت

 

 

 تصحيح تدفق إعادة تدوير غاز العادم 

 يتم تقديم التوقيت من الحساب األساسي عندما يكون مفتاح الالتعشيق في وضع التشغيل ويكون إعادة تدوير غاز العادم نشًطا. 

 

 فاع العالي تصحيح االرت

يقوم بتحسين أداء المحرك وجودة الالتعشيق أثناء التشغيل في االرتفاعات العالية من خالل توقيت متقدم إضافي )بعض األنظمة 

 فقط(. 

 

 تصحيح تغيير النقل اإللكتروني )نقل الحركة( 

لكترونيًا(، يقوم المحرك ووحدة التحكم في بعض االستخدامات مع وجود وظيفة النقل اإللكتروني المدمج )النقل الُمتحكم فيه إ

اإللكترونية لنقل الحركة بتأخير الزاوية المتقدمة الرئيسية مؤقتًا أثناء تغيير الترس. وتساعد هذه االستراتيجية على تقليل صدمات 

 التغيير من خالل تقليل عزم المحرك.

   

 تصحيح استقرار الالتعشيق لحمل المحرك 

عشيق نتيجة لحمل زائد، تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بضبط التوقيت لتثبيت سرعة الالتعشيق. وتقوم وحدة عندما تتغير سرعة الالت

التحكم اإللكترونية باستمرار بمراقبة معدل سرعة المحرك وحسابه. وإذا كان معدل السرعة أقل من سرعة الدوران المستهدفة، 

 زاوية الشرر الرئيسية.تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بإضافة تقدم إلى 
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 تصحيح درجة الحرارة الزائدة

 

 

عندما تصل درجة حرارة المحرك إلى درجة عالية جدًا، تقوم وحدة التحكم اإللكترونية بتقديم التوقيت إذا كان مفتاح الالتعشيق في 

ة التحكم اإللكترونية بتأخير الشرر وضع التشغيل وذلك لمنع حدوث سخونة زائدة. وعند إيقاف تشغيل وضع الالتعشيق، تقوم وحد

لمنع حدوث انفجار. ومع مستشعر القرقعة يمكن تشغيل المحرك ونظام اإلشعال بأعلى كفاءه له قريبًا من حد القرقعة. وفي حالة 

اول خطوة استشعار وجود قرقعة، يتم تأخير التوقيت بناًء على قيمة المخطط المخزن في وحدة التحكم اإللكترونية، وبعد ذلك سيح

بخطوة العودة إلى القيمة األساسية. وفي حالة استكشاف قرقعة مرة أخرى أثناء هذه العملية يتم تأخير التوقيت مرة أخرى، وإال 

فسيستمر التقديم حتى الوصول إلى القيمة األساسية. إذا كان االختالف بين إشارة القرقعة ومستوى الضوضاء أقل أو أعلى من الحد 

حددة من الوقت، يتم تعيين كود تشخيص مشكلة وتأخير اإلشعال على القيمة الثابتة. ويحتاج مستشعر القرقعة إلى إحكام أثناء فترة م

ربطه بعزم الربط المحدد في دليل الورشة. فقد يؤدي الربط الخاطئ إلى تأخير غير ضروري في توقيت اإلشعال أو في أسوأ 

 الحاالت إلى تلف المحرك!

 

  تصحيح االنفجار

تقوم وحدة التحكم اإللكترونية باستمرار بمراقبة اإلشارة القادمة من مستشعر القرقعة وذلك للكشف عن وجود أي قرقعة. وفي حالة 

الكشف عن وجود قرقعة يتم تأخير الزاوية المتقدمة الرئيسية وفقًا لقوة إشارة مستشعر القرقعة.  وبمجرد توقف التفجير، تقوم وحدة 

نية تدريجيًا بالعودة إلى الزاوية المتقدمة الرئيسية. حيث تسمح استراتيجية تصحيح االنفجار للمحرك بالعمل عند التحكم اإللكترو

 التوقيت المثالي بغض النظر عن أوكتين الوقود، مما يُحقق أقصى أداء للمحرك عند استخدام الوقود عالي األوكتين. 
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 التحكم في القرقعة واستكشاف التيار األيوني

 

ومع مستشعر القرقعة يمكن تشغيل المحرك ونظام اإلشعال بأعلى كفاءه له قريبًا من حد القرقعة. وفي حالة استشعار وجود قرقعة، 

يتم تأخير التوقيت بناًء على قيمة المخطط المخزن في وحدة التحكم اإللكترونية، وبعد ذلك سيحاول خطوة بخطوة العودة إلى القيمة 

استكشاف قرقعة مرة أخرى أثناء هذه العملية يتم تأخير التوقيت مرة أخرى، وإال فسيستمر التقديم حتى األساسية. وفي حالة 

الوصول إلى القيمة األساسية. إذا كان االختالف بين إشارة القرقعة ومستوى الضوضاء أقل أو أعلى من الحد أثناء فترة محددة من 

عال على القيمة الثابتة. ويحتاج مستشعر القرقعة إلى إحكام ربطه بعزم الربط الوقت، يتم تعيين كود تشخيص مشكلة وتأخير اإلش

المحدد في دليل الورشة. فقد يؤدي الربط الخاطئ إلى تأخير غير ضروري في توقيت اإلشعال أو في أسوأ الحاالت إلى تلف 

تيار األيوني. وتقوم وحدة استكشاف التيار المحرك! وهناك طريقة أخرى الستكشاف القرقعة أو لتحقيق احتراق أفضل وهي قياس ال

األيوني باستخدام قطب شمعة اإلشعال كمجس أيوني. حيث تستخدم طاقة منخفضة مع شمعة اإلشعال ومن ثم تقيس تدفق التيار في 

وعند احتراق  األقطاب الكهربية. وتستخدم هذه اإلشارة للتحكم في الحقن واإلشعال لتحقيق القيمة المثلى لكل أسطوانة على حدة.

خليط الغاز في األسطوانة، تتأين الجزيئات في األسطوانة. وعند استعمال جهد لتيار أيوني الستكشاف القطب المزود داخل 

األسطوانة )شمعة اإلشعال في هذه الحالة( في حالة التأين، يمكن أن يتدفق تيار،  وهو التيار األيوني. ونظًرا ألن تدفق التيار 

لتغير تبعًا لحاالت االحتراق داخل أي أسطوانة، يمكن الحكم على جودة االحتراق من خالل قياس التيار األيوني.  األيوني حساس ا

وكذلك يمكن استكشاف القرقعة بواسطة الشكل الموجي لهذا التيار األيوني، حيث أنه يهتز عندما تحدث قرقعة. وبذلك يمكن 

 باشر.  استكشاف حاالت االحتراق في األسطوانة بشكل م
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 وظائف التشخيص

 

 

يسمح نظام الحقن متعدد النقاط بإجراء طرق التشخيص القياسية: قراءة أكواد تشخيص المشاكل وقراءة بيانات الحالية وإجراء 

، يرجى الرجوع إلى قسم األدوات والمعدات. هناك HI scanاختبارات المشغل. لمزيد من المعلومات حول كيفية تشغيل جهاز 

افية متقدمة، مثل محاكاة اإلشارة وإمكانية استخدام وظيفة مرسمة الذبذبات. وتعد هذه الوظائف المتقدمة جزًءا من وظائف إض

 معلومات المستوى الثاني، الذي يتبع الحقًا.


