عنوان الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

أناقش :هل من الممكن ان تحقق تكنولوجيا السيارات الهجينة االمان والقوة والرفاهية للمستخدم

تم تطوير المنهاج بموجب :منحة من مكتب ممثل االتحاد األوروبي للضفة الغربية وقطاع غزة  ،بعنوان "تعزيز االبتكار
والتنمية االقتصادية المستدامة في القدس الشرقية من خالل التعليم والتدريب المهني والتقني"
يهدف المشروع إلى المساهمة في دعم صمود سكان القدس الشرقية من خالل رعاية تطوير المهارات المهنية للشباب والنساء
ومن خالل تعزيز سوق مستدام وأكثر ديناميكية ،عن طريق تقوية مكانة التعليم والتدريب المهني والتقني في القدس الشرقية؛
بصفته ِّ
مورداً أساسياً الحتياجات السوق ذات العالقة؛ ومن أجل تطوير قوى الشباب العاملة ،ما يتماشى مع خطة السلطة
الفلسطينية للتنمية الوطنية والخطة االستراتيجية للتعليم والتدريب المهني والتقني .خالل المشروع ،ستنفذ فعاليات لزيادة المواقف
اإليجابية تجاه التعليم والتدريب المهني عن طريق زيادة المعرفة والوعي ،ولتعزيز نمو قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني في
القدس الشرقية ،ولتقوية التنمية المستدامة للسوق المحلي من خالل زيادة الدعم االقتصادي للمشاريع المحلية وللنساء والشباب.
تنفذ التعاونية الدولية ( )COOPIالمشروع بالشراكة مع مركز السرايا لخدمة المجتمع ومع رابطة التعليم والتدريب المهني غير
الحكومية.
ويهدف تأليف هذه الوحدة التدريبية توفير مادة تعليمية وتدريبية تكون موائمة مع احتياجات سوق العمل وتطورات التكنولوجيا
الحديثة في المجال.
يتألف االتحاد األوروبي من  27دولة قررت أن تربط تدريجيا بين معارفها ومواردها ومصائرها .معا ،خالل فترة توسعها على
مدى  50عاما ،قامت ببناء منطقة االستقرار والديمقراطية والتنمية المستدامة مع حفاظها على التنوع الثقافي والتسامح والحريات
الفردية .االتحاد األوروبي ملتزم بمشاركة إنجازاته وقيمه مع البلدان والشعوب خارج حدوده.
ينفذ المشروع من قبل :التعاون ية الدولي ة ( ) COOPI
إخالء مسؤولية
تم إصدار هذا المنشور بمساعدة من االتحاد األوروبي .محتويات هذا المنشور هي مسؤولية  COOPIفقط وال يمكن بأي
حال من األحوال أن تعكس وجهات نظر االتحاد األوروبي.

تكنولوجيا المركبات الهجينة
قام بإعداد الوحدة طاقم أوبتموم لالستشارات والتدريب
بالتعاون مع مؤسسات التعليم والتدريب المهني في القدس واشراف التعاونية الدولية COOPI -

اعداد الوحدة :م .قيس خمايسة وم .محمود عيسى
وبمشاركة فريق العمل :م .ثائر مراعبه
واسناد من مختصين من سوق العمل :م .خالد بنى فاضل و عصام بنى جابر

االشراف الفني :د .رندة هالل -خبيرة التعليم والتدريب المهني والتقني
تم إعداد هذه الوحدة استنادا للمنهجية الوطنية المعتمدة في إعداد المناهج في قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني
والمتبعة من قبل و ازرة التربية والتعليم العالي في اعداد مناهج التعليم المهني ،وبالتنسيق معها وتدريب الطاقم من قبلها.
وتم التوافق مع و ازرة التربية والتعليم العالي على اإلستفادة من هذه الوحدات وادماجها ضمن المنهاج الوطني للتعليم المهني

وضمن التخصصات المطروحة.

استعماالت الوحدة  :من الممكن ادماج هذه الوحدة ضمن مناهج المدارس المهنية ومراكز التدريب المهني ،ضمن تخصصات
ميكانيك المركبات ،كهرباء المركبات ،اوتوميكاترونيك .أو استخدامها ضمن الدورات القصيرة المتخصصة لمن يعمل في
المجال.

ممثلوا القطاع الخاص الذين شاركوا بورشة التحليل المهني و/أو بتأكيد الوحدة من خالل ورشة عمل وتعبئة االستمارة
الرقم
.1

المؤسسه
الشركه الفلسطينيه للسيارات

االسم
م .خالد بنى فاضل

.2

عصام بنى جابر

الشركه المتحده لتجاره السيارات

.3

وصفى شاهين
امجد ابو عجميه

نقابة المهن الميكانيكيه -بيت لحم

.5

عزام حسن

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.6

زكي ابو لبن

كهرباء ابو لبن للسيارات

.7

محمود نجوم

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.8

محمد عدوي

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.9

احمد طريفي

نقابه المهن الميكنيكية -رام هللا

.10

اسامه تيسير حج علي

كراج ميكانيك

.11

سليم انطوان العبادي

كراج العبادي

.12

عدنان قاسم بشير

كراج عدنان قاسم بشير

.13

معن بشارعلي

كراج العابودي

.14

م .عبد الكريم صالح

.15

م .إسالم إبراهيم

ميكانيكي سيارات ومدرب
دينامو متر بيت لحم

.4

مهندس ميكانيك

الطبعة األولى :نيسان 2019
جميع الحقوق محفوظة للتعاونية الدولية ”“COOPI
القدس – فلسطين
في حال اإلقتباس يرجى اإلشارة لهذه الوحدة كالتالي:

خمايسة ،قيس وآخرون-أوبتموم لإلستشارات والتدريب .2019 ،تكنولوجيا المركبات الهجينة ،جهة اإلصدار :التعاونية الدولية
” :“COOPIاإلتحاد األوروبي – القدس -فلسطين

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

في نهاية الوحدة يتوقع من الطلبة بعد دراسة هذه الوحدة ان يكونوا قادرين على تمييز انظمة
مركبة الهايبرد ومبدأ عملها وذلك من خالل:
• تمييز أجزاء نظام الهايبرد
• تميز نظام الشحن وتوليد التيار الكهربائي ونظام التحويل
• تمييز نظام نقل و توزيع الحركة في المركبات الهجينة وأجزائه
• تمييز أنواع البطارية ذات الجهد العالي في المركبات الهجينة
• فك وتركيب األجزاء المختلفة في السيارة.
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الكفايات المهنية:
في نهاية الوحدة سيمتلك الطلبة الكفايات التالية:

 .1الكفايات الفنية

 1.1تمييز المحرك الكهربائي عن المحرك التقليدي ومعرفة أنظمة ادارة المحرك
 1.2تميز أنظمة المركبات الهجينة في أنواع السيارات المختلفة
 1.3استخدام المعدات واألدوات وأجهزة القياس الخاصة
 1.4استخدام الكتالوجات ومخططات الكهرباء ومخططات االلكترونيات في فهم تكنولوجيا السيارات
 1.5تمييز دارات الجهد العالي ومكوناتها واألجزاء التي تتغذى بالجهد العالي في المركبة
 1.6تمييز نظام التحويل ( المحول – العاكس )  Inverter- Converterوأجزائه
 1.7تميز نظام الشحن وتوليد التيار الكهربائي في المركبات الهجينة
 1.8تمييز نظام نقل و توزيع الحركة في المركبات الهجينة وأجزائه
 1.9تمييز أنواع البطارية ذات الجهد العالي  HVفي المركبات الهجينة
 1.10التعامل مع أنظمة الرفاهية في المركبة واألنظمةالالسلكية
 1.11فك وتركيب األجزاء المختلفة في السيارة.

 .2الكفايات الشخصية واالجتماعية
 2.1األمانة
 2.2الصدق
 2.3االستقاللية
 2.4الضمان الذاتي
 2.5تقبل أراء اآلخرين
 2.6القدرة على التفاوض
 2.7منفتح اجتماعيا
 2.8االستعداد لتقديم الدعم والمساندة لزبون .
 2.9القدرة على اتخاذ القرار.
 2.10االلتزام بالوقت  ،وتقديره
 2.11الثقة بالنفس
 2.12المحافظة على نظافة مكان العمل

 .3الكفايات المنهجية

 3.1التعلم التعاوني
 3.2البحث وحل المشكالت
 3.3العصف الذهني
 3.4الحوار والمناقشة
 3.5القدرة على استخدام التكنولوجيا
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قواعد األمن والسالمة المهنية -:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

تهيئة بيئة عمل صحية وآمنه ومناسبة للعمل
التقيد بإجراءات السالمة الخاصة بالمشغل وارتداء مالبس العمل الخاصة ( لباس واقي  ،الكفوف  ،نظارات
الواقية  ،حذاء عازل للتيار الكهربائي)
االلتزام بقواعد السالمة العامة عند العمل.
التقيد باإلرشادات واإلشارات التحذيرية في ورشة العمل.
وضع خطوط وأشرطة تحذيرية حول مكان العمل.
التأكد من وجود معدات العمل الخاصة بصيانة سيارات الهايبرد وجاهزيتها للعمل (أجهزة فحص وقياس ،HV
عوازل  ،HVعدد يدوية خاصة )HV
يجب التأكد من نظافة أرضية المشغل  ،وخلوها من الزيوت والسوائل .
إبعاد المواد سريعة االشتعال عن مواقع األجهزة الكهربائية وعزلها.
توفير أجهزة اإلطفاء الخاصة والمناسبة  ،بحيث تغطي كافة منطقة العمل .
االلتزام باستخدام العدد واألدوات ذات العازلية العالية للغرض الموجود ألجله .
إدراك مخاطر التيار الكهربائي والجهد الكهربائي على اإلنسان .
قراءة النشرات الخاصة بالمخططات الكهربائية للمركبة
االلتزام بخطوات العمل حسب تعليمات المنتج للسيارة وعدم القيام بأي عمل دون العودة لتعليمات المنتج.
تهوية مكان العمل

متطلبات مسبقة:
•
•
•
•

الوحدة األولى للهايبرد :تطبيق اجراءات السالمة في التعامل مع المركبة الهجينة وتأمين المركبة للعمل
ميكانيكا السيارات
كهرباء السيارات
الكهرباء العامة األساسية

قائمة المواقف التعليمية الخاصة بالوحدة النمطية تكنولوجيا السيارات الهجينة
الموقف التعلمي

عنوان الوحدة النمطية:

اإلطار الزمني(عدد الساعات)

1

تصنيفات سيارات الهايبرد وتطوراتها ومبدأ عملها

20

2

نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته

30

3

بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها

30

4

األنظمة اإلضافية التي تخدم سيارة الهايبرد

20
100

عدد الساعات اإلجمالية
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الموقف التعلمي االول :تصنيفات سيارات الهايبرد وتطوراتها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة مازن لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس ان يساعده في اعداد تقرير لمادة العلوم
المهنية عن أنظمة الهايبرد وتطورها التاريخي.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أجمع البيانات
 ،وأحللها

أخطط  ،وأقرر

أنّفذ

-

اجمع بيانات حول تاريخ
مركبات الهايبرد.

-

-

اجمع بيانات حول
اآلليات التي تم تصنيف
مركبات الهايبرد بناءا
عليها.

-

-

اجمع بيانات عن أنظمة
الهايبرد المستخدمة في
السيارات

-

اجمع بيانات عن شركات
مركبات الهايبرد.

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن تاريخ
مركبات الهايبرد

-

اصنف البيانات التي
جمعتها حول تصنيفات
مركبات الهايبرد
وانظمتها

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن شركات
مركبات الهايبرد

-

انظر الى المراجع
العلمية التي تتحدث عن
تطور مركبات الهايبرد
وادون مالحظاتي

-

اقوم بزيارات ميدانية
لشركات ووكاالت
السيارات المختصة
بسيارات الهايبرد .

-

-

-

البحث عبر االنترنت
الحوار والمناقشة
الزيارات الميدانية
العمل التعاوني

العمل التعاوني
استمطار االفكار

البحث العلمي
العمل التعاوني
الزيارات الميدانية
الحوار والمناقشة.
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-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

مراجع علمية عن سيارات
الهايبرد

-

كتالوجات خاصة بسيارات
الهايبرد

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب

-

مراجع علمية عن سيارات
الهايبرد

-

كتالوجات خاصة بسيارات
الهايبرد

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

زيارات ميدانية
لوكاالت السيارات

-

مصادر ومراجع علمية
عن سيارات الهايبرد

-

كتالوجات خاصة

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

الموقف التعلمي االول :تصنيفات سيارات الهايبرد وتطوراتها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة مازن لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس ان يساعده في اعداد تقرير لمادة العلوم
المهنية عن أنظمة الهايبرد وتطورها التاريخي.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل

أتحقق

-

اطلع على مركبات
الهايبرد المتوفرة في
السوق وانظر ما هي
انظمتها.

-

اطلع على الخصائص
الفنية والتقنية للمركبات
المتوفرة في السوق.

-

ادون المالحظات التي
حصلت عليها من
المراجع العلمية والفنيين
والعاملين في صيانة
السيارات الهجينة

-

اصمم جدول يبين انواع
السيارات الهجينة
المتوفرة في السوق
وانظمتها.

-

اتحقق من صحة البيانات
التي جمعتها عن انظمة
الهايبرد من السوق
المحلي ووكاالت
السيارات

-

اتحقق من صحة
الكتالوجات التي حصلت
عليها من السوق المحلي
ومطابقتها ألنظمة
السيارات المتوافرة في
السوق

-

اتحقق من احتواء
الجدول الذي قمت
بتصميمه على كافة
البيانات الالزمة لدراسة
انظمة السيارات الهجينة

بسيارات الهايبرد

-

العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
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-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

كتالوجات لسيارات
الهايبرد

-

مراجع علمية متخصصة
بسيارات الهايبرد

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

الموقف التعلمي االول :تصنيفات سيارات الهايبرد وتطوراتها
وصف الموقف :حضر احمد الى ورشة مازن لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس ان يساعده في اعداد تقرير لمادة العلوم
المهنية عن أنظمة الهايبرد وتطورها التاريخي.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أوثق وأقدم

أقوم

-

اوثق البيانات التي
جمعتها عن انظمة
الهايبرد

-

اقدم عرضا عن نشأة
مركبات الهايبرد
وتصنيفاتها وانظمتها
المختلفة .

-

اقدم عرضا عن سيارات
الهايبرد المتوفرة في
السوق وتصنيفاتها
وانظمتها وميزاتها
المختلفة

-

أقارن بين انظمة
وتصنيفات مركبات
الهايبرد التي جمعها من
خالل الزيارات الميدانية
والمشاهدات والمراجع
العلمية الموثوقة

-

اقدم الرأي حول الفرق
بين انظمة وتصنيفات
مركبات الهايبرد
المختلفة ومن منها
منتشر في السوق المحلي

-

-

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

االسئلة :
 .1ما هي تصنيفات الهايبرد المنشرة عالميا ؟
 .2على ماذا تعتمد تصنيفات المركبات الهجينة ؟
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-

جهاز حاسوب
جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية

طلب الزبون
جهاز حاسوب
قاعدة بيانات ورقية

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

نشاط (:)1

اناقش التطور الذي حصل في عالم مركبات الهايبرد من حيث تصنيفاتها وانظمتها وابيين خصائص

اثنين من هذه التصنيفات

أتعلم
تاريخ تطور مركبات الهايبرد
قامت مصانع السيارات وفي طليعتها مصانع السيارات اليابانية بصنع نحو  2مليون سيارة هجينة منذ عام  1999حتى عام
 . 2009وال تزال تلك التكنولوجيا بحاجة للتطوير .فأسعار السيارات من ذلك النوع ال زالت عالية ،وتتسم تلك السيارات بثقل

الوزن واستهالك جزءا كبي ار من حمولة السيارة ببطارية كبيرة الحجم وثقيلة الوزن .وال يزال المجال واسعا لتطوير هذا النوع
الجديد من السيارات.

بين السيارات التي تعمل بالوقود األحفوري والمنتشرة في كافة أنحاء العالم والسيارات الكهربائية التي قد يعتبرها البعض مستقبل
السيارات تأتي السيارة الهجينة لتجمع بين خصائص كال النوعين السابقين وتعطي أداء يتفوق عليهما.

أن هذا النوع من السيارات حديث العهد نسبياً إال ّأنه شهد في الفترة األخيرة العديد من التحديثات.
وعلى الرغم من ّ
بعد اختراع العجلة بدأ اإلنسان باستخدامها في صناعة العربات ،التي كانت على الرغم من استخدامها لقوة الدفع العضلية؛ نقلة
نوعية ساهمت في تسهيل حركة اإلنسان.
ومع قيامه بتدجين الحيوانات أخذ يستعملها لنقل العربات ومساعدته في سفراته الطويلة ومساعدته في نقل األغراض واألمتعة
أيضاً.
ومع نهاية القرن التاسع عشر وكنتيجة للثورة الصناعية ظهرت سيارات تستخدم المحركات الميكانيكية؛ تعمل على حرق الوقود
النفطي لتحريكها وبدأت تنتشر بشكل كبير بين الناس في بدايات القرن العشرين.

أن االرتفاع الكبير في أسعار النفط والوقود في
وعلى الرغم من أننا مازلنا نستخدم هذا النوع من المحركات حتى اليوم ،إال ّ
السنوات السابقة جعل الكثير من الشركات تتجه نحو صناعة سيارات تقلل من استهالك الوقود األحفوري وهدر الطاقة ويعرف
هذا النوع اليوم بالسيارات الهجينة.

أن كافة السيارات التي تستخدم الكهرباء والوقود معاً كمصادر للطاقة ُيطلق عليها مصطلح سيارات هجينة؛ فال
على الرغم من ّ
تتشارك جميع هذه السيارات بذات التصميم أو طريقة العمل نفسها فهناك اختالفات عديدة فيما بينها من حيث الشكل وطريقة
العمل بين النظامين ،ويمكن تصنيف السيارات الهجينة وفق ثالثة معايير:
 -1السيارات الهجينة التقليدية

أن كافة السيارات الهجينة التي تم تصنيعها في البداية كانت
في الواقع لم يكن هذا التصنيف موجوداً منذ زمن بعيد ،إذ ّ
تصنف ضمن هذا النوع ،ويمكن معرفة السيارة الهجينة التقليدية من خالل أسلوب الشحن المستخدم ،إذ أنها تعتمد بشكل

كلي على استعمال الطاقة الفائضة في السيارة لشحن البطارية وخاصة طاقة السيارة عند الكبح.
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 -2السيارات الهجينة القابلة للشحن من الشبكة

ظهر هذا النوع من السيارات في نهاية عام  2010مع طرح سيارة شيفروليه فولت ( ) )Chevrolet Voltفي األسواق

لتبدأ بعدها شركات أخرى في طرح سيارات من نفس النوع ،وكما هو الحال في السيارات الهجينة التقليدية فإن السيارة تقوم
باستخدام الطاقة الضائعة إلعادة شحن البطارية ،لكن االختالف يكمن في إمكانية شحن البطارية بشكل مباشر من شبكة

التغذية.

أن ثمن الكهرباء الالزمة
أن هذه الطريقة قد تبدو مكلفة في البداية إال أنها توفر الكثير من المال ،إذ ّ
على الرغم من ّ
لشحن البطارية من الشبكة أقل بكثير من ثمن الوقود الالزم لقيادة السيارة لنفس المسافة ،ومع وجود شواحن كهربائية
سريعة للبطارية يمكنك إعادة شحن البطارية خالل وقت زمني قصير.
ميزات السيارة الهجينة القابلة للشحن

هذا النوع من السيارات يتميز غالباً ببطاريات أكبر حجماً ما يعني أنها قادرة على تخزين كمية أكبر من الطاقة ،وبالتالي
فهي توفر إمكانية القيادة باالعتماد على الطاقة الكهربائية لوحدها لمسافات طويلة ،مما يمكن ترجمته إلى توفير أكثر في

كمية الوقود.
نشاط(:)2
اكتب تقري ار ابيين فيه الفرق بين انظمة السيارات الهجينة الغير قابلة للشحن والسيارات الهجينة القابلة للشحن
وابين ايهما اكثر انتشا ار في السوق المحلي.

أتعلم
 -3السيارات الهجينة حسب نظام العمل:

أ -السيارات الهجينة ذات النظام التسلسلي:

عد هذا النموذج أقدم النماذج المستخدمة في تصنيع السيارات الهجينة ،حيث يكون محرك االحتراق الداخلي في هذا
ّ
النوع مرتبطاً بشكل مباشر مع مولد كهربائي يقوم بتوصيل الكهرباء إلى شاحن خاص يقوم بإعادة شحن البطارية
ومنها يتم توصيل الكهرباء إلى متحكمات تقوم بتغذية المحركات المتصلة بالعجالت والشكل رقم ( )1يوضح طريقة

عمل النظام التسلسلي في السيارات الهجينة.
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شكل رقم ()1

ميزات السيارة الهجينة بالنظام التسلسلي
أن محرك االحتراق الداخلي ال يتصل بشكل مباشر مع العجالت؛ مما يعني ّأنه
يقدم هذا النظام العديد من الحسنات حيث ّ
أن
بإمكانك االستفادة منه بفعالية أكبر وتقليل صرف الوقود فضالً عن كون هذا النظام يغني عن استخدام علب السرعة ،وحيث ّ
فإن هذا
العجالت تأخذ طاقتها بشكل مباشر من المحركات الكهربائية ومع كونها أكثر مردوداً من محركات االحتراق الداخلي ّ
النظام يعتبر موف اًر للطاقة ،وال يجب أن ننسى أن الترتيب التسلسلي يتيح للسائق إيقاف تشغيل المحرك والقيادة باستخدام الطاقة
المخزنة في البطارية.

سلبيات السيارة الهجينة بالنظام التسلسلي
فإن هذا التوصيل المتسلسل ال يتيح استخدام محرك االحتراق الداخلي لنقل الحركة للعجالت بشكل مباشر،
أما من ناحية أخرى ّ
أن أجزاء هذا النظام الكثيرة يمكن أن تكون ثقيلة الوزن وتزيد وزن السيارة بشكل ملحوظ ،وذلك كثرة األجزاء الموجودة بين
كما ّ
محرك االحتراق الداخلي والمحرك الكهربائي قد تسبب بعض الضياع في الطاقة.
ب -السيارات الهجينة ذات النظام التفرعي

إن هذا النظام هو األكثر انتشا اًر في الوقت الحالي ،تستخدمه أغلب الشركات في سياراتها الجديدة نظ اًر لكونه أكثر فعالية
ّ
من النظام التسلسلي وأرخص ثمناً ،ويتميز هذا النظام بكون المحرك مرتبطاً بشكل مباشر مع العجالت من خالل علبة
السرعة ،ومن الجانب اآلخر يرتبط بعلبة السرعة محرك كهربائي متصل بالبطارية من خالل متحكم لتعديل الفولتية من

أن المحرك ال
جهد عالي إلى أقل.على عكس النظام التسلسلي فإن هذا النظام ال يتضمن وجود مولد كهربائي ،مما يعني ّ
فإن عملية الشحن تتم بشكل حصري باستخدام الطاقة الناتجة عن الكبح ضمن السيارات
يساهم بشحن البطاريات ولهذا ّ

من النوع التقليدي أو باستخدام الكهرباء القادمة من الشبكة إن كانت السيارة من النوع القابل للشحن والشكل رقم ( )2يبين

تركيبة النظام.
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شكل ()2

ايجابيات النظام التفرعي في السيارات الهجينة
إذ أن توصيل محرك االحتراق الداخلي بالعجالت بشكل مباشر يقلل من ضياع الطاقة و ِّّ
يمكن من استخدام محرك االحتراق
ّ
أن عدد المكونات في هذا النظام أقل فالسيارات العاملة على هذا النظام
الداخلي لتوفير المزيد من القدرة لتحريك السيارة ،وحيث ّ

تكون أخف وزناً.

سلبيات النظام التفرعي في السيارة الهجينة
أن هذا النظام يتطلب استخدام علبة سرعة على عكس
إذ أن محركات االحتراق الداخلي ليست عملية في كافة السرعات كما ّ
النظام التسلسلي ونظ اًر لكون هذا النظام يستدعي اتصال مصدرين مختلفين للطاقة بعلبة السرعة فمن الواجب استخدام آليات

معقدة للتوصيل منعاً إلعاقة أحدهما لآلخر.
ج -السيارات الهجينة ذات النظام المختلط

شكل ()3
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أن المحرك في هذا النظام يتصل بشكل
فإن هذه السيارات تستخدم نظاماً يجمع بين النظامين السابقين ،إذ ّ
كما يوحي االسم ّ
مباشر مع العجالت عبر علبة سرعة من جهة ومن جهة أخرى يتصل مع مولد كهربائي يقوم بشحن البطارية أو يقدم الكهرباء
بشكل مباشر للمحرك الكهربائي الذي يتصل أيضاً بعلبة السرعة ،والشكل رقم ( )3يبين تركيبة النظام.

في السيارات العاملة بهذا النظام يوجد حاسوب خاص يقوم باستشعار ظروف القيادة وحالة البطارية الختيار وضع القيادة

األكثر مالئمة للحصول على التوفير األكبر فعندما تكون البطارية ممتلئة والطريق ال يتطلب الكثير من القدرة يقوم الحاسوب
بإيقاف تشغيل محرك االحتراق الداخلي والقيادة باستخدام الطاقة الكهربائية فقط أما عندما تحتاج السيارة للمزيد من العزم أو

فإن الحاسوب يقوم بتشغيل محرك االحتراق الداخلي بشكل تلقائي.
تنخفض نسبة الشحن في البطارية ّ

تصنيف السيارات الهجينة حسب درجة التهجين
تقسم السيارات الهجينة في هذا التصنيف حسب مقدرة المحركات الكهربائية المستخدمة فيها ونوع البطاريات الموجودة ،حيث
تقوم بعض الشركات بتخفيض هذه المقدرة لتقليل السعر والتكلفة ،فقامت بتصنيفها إلى:
•

)(Mini Hybrids
تحوي هذه السيارات بطاريات صغيرة لتقليل التكلفة ،يقتصر دورها على دعم محرك االحت ارق الداخلي فقط حيث ال تسمح
سعة البطارية والمحركات الكهربائية بفصل محرك االحتراق الداخلي.

•

)(Mild Hybrids
تكون المعدات الكهربائية في هذا النوع أكبر حجماً وتستخدم بشكل أساسي في السيارات ذات النظام التفرعي ،لكنها أيضاً
ال توفر إمكانية القيادة في الوضع الكهربائي بشكل كامل ويمكن استخدام هذا الوضع لمسافات قصيرة ،ويكون ثمن هذه
السيارات متوسطاً.

•

)(Strong Hybrids
يمكن أن تكون هذه السيارات من السيارات ذات النظام التسلسلي أو التفرعي أو حتى المختلط ،ويسمح هذا النوع من
القيادة باستخدام الوضع الكهربائي وفصل محرك االحتراق الداخلي بشكل كامل ولمسافات أكبر ،كما تدعم إمكانية الفصل
اآللي لمحرك االحتراق الداخلي عند التوقف لتوفير الوقود عند القيادة في المدن.
االسئلة:
 -1اذكر تصنيفات السيارات الهجينة حسب درجة التهجين؟
 -2ما المقصود بالنظام المختلط في السيارات الهجينة وما هي ميزاته؟
 -3ما الفرق بين السيارات الهجينة القابلة للشحن والسيارات الهجينة الغير قابلة للشحن موضحا ميزات كل منهما؟
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الموقف التعلمي الثاني :نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته
وصف الموقف :حضر خلدون من ورشة االبداع وهو من المهتمين في مجال صيانة سيارات الهايبرد الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على نظام المحول العاكس والية عمله وكيفية التعامل معه.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أجمع البيانات
 ،وأحللها

أخطط ،

-

اجمع بيانات حول نظام
المحول /العاكس .

-

-

اجمع بيانات حول
وظيفة نظام المحول
العاكس في المركبات
الهجينة.

-

-

اجمع بيانات عن كيفية
اتصال نظام المحول
العاكس مع أجزاء
المركبة الهجينة
والمخططات الفنية
لذلك.

-

اجمع بيانات عن
مكونات نظام
المحول/العاكس ومكان
كل جزء.

-

اجمع بيانات عن آلية
التعامل مع منظومة
المحول/العاكس.

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن نظام
المحول العاكس.

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن وظيفة
نظام المحول العاكس
وابوبها

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن الية اتصال
المحول العاكس
باألنظمة االخرى في
المركبة والمخططات

وأقرر

-

البحث عبر االنترنت
الحوار والمناقشة
الزيارات العلمية

-

العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
البحث العلمي
استمطار االفكار
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-
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-

جهاز حاسوب موصول
باألنترنت

-

مصادر ومراجع علمية
موثوقة

-

كتالوجات لسيارات الهايبرد
تبين نظام المحول العاكس
فيها

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باألنترنت

-

مصادر ومراجع علمية
موثوقة

-

كتالوجات لسيارات الهايبرد
تبين نظام المحول العاكس
فيها
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الموقف التعلمي الثاني :نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته
وصف الموقف :حضر خلدون من ورشة االبداع وهو من المهتمين في مجال صيانة سيارات الهايبرد الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على نظام المحول العاكس والية عمله وكيفية التعامل معه.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
الضرورية لذلك.

أنّفذ

-

اصنف البيانات التي
جمعتها عن اجزاء
المحول العاكس

-

اصنف المعلومات
وابوبها عن الية
التعامل مع المحول
العاكس اثناء الصيانة

-

احدد األدوات والعدد ،
والوثائق المطلوبة .

-

اطبق إجراءات
السالمة الخاصة
بالتعامل سيارات
الهايبرد والمحول
العاكس

-

التزم بقواعد السالمة
العامة المهنية .

-

-

ارتدي مالبس العمل
المناسبة

-

-

افحص وارتدي قفازات
الجهد العالي

-

افحص وارتدي
نظارات الواقية للعينين

-

احص وارتدي حذاء
العمل المناسب والغير
موصول التيار
الكهربائي

-

افحص ساعة القياس
واتأكد من عملها

-

أقرأ دليل الصيانة
لتحديد مكونات

-

ابحث العلمي
الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

لوحة إجراءات السالمة

-

وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور لمكونات
المنظومة )

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع خاصة
للمركبات الهايبرد)

-

لباس خاص بالعمل مع الجهد
العالي

-

حذاء عمل معزول

-

كفوف يدين معزولة للجهد
العالي

-

واقي عينيين

-
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الموقف التعلمي الثاني :نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته
وصف الموقف :حضر خلدون من ورشة االبداع وهو من المهتمين في مجال صيانة سيارات الهايبرد الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على نظام المحول العاكس والية عمله وكيفية التعامل معه.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
-

منظومة
المحول/العاكس
ووظيفة كل جزء .

أتحقق

-

احضر مخططات
اتصال منظومة
المحول العاكس مع
باقي األنظمة في
المركبة.

-

احدد آلية عمل
المنظومة مع باقي
المكونات.

-

احدد خطوات الصيانة
الالزمة للمحول
العاكس وأجزائه وفقا
لتعليمات المنتج.

-

انظف مكان العمل بعد
االنتهاء من دراسة
وتحديد اجزاء نظام
المحول العاكس .

-

اتحقق من التزامي
بقواعد السالمة
العامة .

-

اتحقق من ارتدائي
اللباس الخاص والحذاء
المعزول وفحص
القفازات وارتدائها
وواقي العينيين

-

اتحقق من تطابق دليل
الصيانة لنظام محمول
العاكس الذي اعمل
عليه

-

-

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

ساعة فحص مخصصة
للجهد العالي

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة

-

وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور لمكونات
المنظومة )

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع خاصة
للمركبات الهايبرد)

-

لباس خاص بالعمل مع الجهد
العالي

-

حذاء عمل معزول

-

14

مفكات وزراديات معزولة

كفوف يدين معزولة للجهد
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الموقف التعلمي الثاني :نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته
وصف الموقف :حضر خلدون من ورشة االبداع وهو من المهتمين في مجال صيانة سيارات الهايبرد الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على نظام المحول العاكس والية عمله وكيفية التعامل معه.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل

أوثق وأقدم

أقوم

-

اتحقق من مخططات
اتصال نظام المحول
العاكس بأنظمة المركبة

-

اتحقق من فحص
وسالمة العدد
واالدوات

-

اتحقق من جاهزية
مكان العمل

-

اتحقق من تنفيذ
خطوات العمل حسب
تعليمات المنتج

-

اوثق البيانات التي
جمعتها عن نظام
المحول العاكس .

-

اعمل جدول بمكونات
نظام المحول العاكس .

-

احضر جدول بالعدد
واالدوات الالزمة
للعمل على نظام
المحول العاكس

-

اقدم عرض فيديو عن
مكونات نظام المحول/
العاكس واليه عمله.

-

اقدم تقرير يبين طريقة
عمل النظام وطرق
تشغيله ووظائفه.

-

اقارن البيانات التي
جمعتها حول نظام

العالي
-

واقي عينيين

-

ساعة قياس للجهد العالي

-

مفكات وزراديات معزولة

-

-

-

-

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

ساعة فحص مخصصة
للجهد العالي

-

جهاز حاسوب

-

جهاز عرض

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
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قاعدة بيانات ورقية

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
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الموقف التعلمي الثاني :نظام التحويل (المحول والعاكس) وخدمته
وصف الموقف :حضر خلدون من ورشة االبداع وهو من المهتمين في مجال صيانة سيارات الهايبرد الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على نظام المحول العاكس والية عمله وكيفية التعامل معه.
خطوات العمل

المنهجية

الوصف

الموارد

الكامل
المحول /العاكس مع
المصادر العلمية
الموثوقة.
-

اطابق مكونات واجزاء
نظام المحول العاكس
مع الكتالوج الخاص
بالمركبة

-

اطابق الية توصيل
المنظومة مع باقي
األجزاء في المركبة
مع البيانات التي
جمعتها من المراجع
العلمية وكتالوج
المركبة.

-

العمل التعاوني

-

كتالوج المركبة
قاعدة بيانات ورقية

االسئلة :
 .1أذكر أنواع التيار الكهربائي المستخدم مع ذكر مثال على استخدام كل منها ؟
 .2أذكر أجزاء منظومة المحول /العاكس في المركبات الهجينة ؟
نشاط(:)3
من خالل عملي في مركز صيانة السيارات الهجينة اقدم تقري ار علميا عن اجزاء ومبدأ عمل المحول العاكس معز از
ذلك بصور ألجزاء المحول العاكس.

أتعلم
تحتوي المركبات الهجينة على أجهزة كهربائية متعددة تتطلب في تنظيم عملها على عناصر خاصة باستشعار التيار
الكهربائي الالزم المار في دا ارتها وتحويله من نوع إلى أخر ،لتشغيلها بكفاءة بما في ذلك محرك الجر الكهربائي في المركبة
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ومولد التيار الكهربائي ،لذا تستخدم في هذه المركبات منظومة العاكس/المحول التي تقوم بتحويل التيار المستمر إلى تيار
متردد ،للتحكم بسرعة المحركات الكهربائية في المركبة حسب الحاجة .لذلك ال بد لنا من معرفة مكونات منظومة
المحول/العاكس " "inverter-converterوظائفها والتي تتمثل فيما يلي:
المحول العاكس هو جهاز كهربائي وظيفته تحويل التيار المباشر ( ،)DCالمبين في الشكل ( )1إلى تيار متردد ( )ACكما
في الشكل ( )2في حالة التفريغ ،أو العكس في حالة الشحن.
يعرف هذا النظام أيضا باسم منظومة اإلنفيرتور(/)Inverter

شكل ()1

شكل ()2

كونفيرتور ( )Converterوذلك نسبة إلى الدائرتين الكهربائيتين
األساسيتين الموجودات داخل هذا النظام و هما دائرة اإلنفيرتور ( الدائرة العاكسة) و دائرة الكونفيرتور (الدائرة المحولة) .وان
الفرق الرئيسي بين دائرة اإلنفيرتور(الدائرة العاكسة) و دائرة الكونفيرتور (دائرة التحويل) هو انه في الدائرة الكهربائية العاكسة
يتغير شكل الفولتية ولكن تبقى قيمتها ثابتة بمعنى آخر عند دخول ( )200V DCأي فولتية ثابتة مقدارها( )200فولت إلى
الدائرة العاكسة سوف تخرج على شكل ( )200V ACأي على شكل فولتية مترددة و قيمتها ( )200فولت ,و من هنا نالحظ
ثبات قيمة الفولتية و لكن تغير في شكلها.
في الدائرة الكهربائية المحولة يبقى شكل الفولتية ثابت لكن تتغير قيمتها (يمكن أن ترتفع أو تنخفض قيمة الفولتية) و لكن شكل
الفولتية يبقى ثابتا ,بمعنى آخر عند دخول ( )200V DCأي فولتية ثابتة قيمتها ( )200فولت إلى الدائرة الكهربائية المحولة
سوف تخرج ( ,)14,5V DCأي على شكل فولتية ثابته قيمتها ( )14.5فولت ,و هنا نالحظ تغير قيمة الفولتيه مع بقاء شكل
الفولتية ثابت.
بناءآ على ما سبق يمكن القول أن منظومة اإلنفيرتور/كونفيرتور هي المنظم لكافة التحويالت الكهربائية للسيارة فهي التي تنظم
عمل كمبريسور المكيف ,وتشرف على شحن بطارية ( ,)12Vوتنظم عملية شحن بطارية الهايبرد عن طريق الملفات الكهربائية
الموجوده داخل صندوق السرعات ,وهي التي تنظم عملية تدوير المحرك عند بداية تشغيل المركبة.
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مبدأ عمل عاكس التيار وأنواعه:
يتكون العاكس من عناصر شبه موصلة نصف ناقله ،ومن األمثلة عليها الموضح بالشكل ( ،)3وتأخذه هذه العناصر التيار
المستمر من مصدر التيار  ،وتقوم بتبديله دوريا من طور الى آخر ليصبح تيا ار متناوبا

شكل ()3

ويرتبط عمل العاكس على مصدر التيار والحمل ومواصفات كل منها  ،ويمكن من خالل هذه المواصفات معرفة وتوقع طبيعة
التيار المتناوب الذي يجب تحقيقه من عمل العاكس.
وتتكون دائرة العاكس بأبسط أشكالها من مصدر التيار المستمر متصل من خالل مفتاح بمحول عبر طرفه األوسط لملفه
االبتدائي ،ويتم تحويل المفتاح فيه بسرعة ليسمح بمرور التيار خالل نصف الملف االبتدائي ومن ثم من خالل نصفه اآلخر
وتتكرر عملية التحويل  ،ونتيجة تغير اتجاه التيار في ملفات المحول االبتدائية ينتج عنها تغير التجاه التيار في الملفات الثانوية
وبتالي تحويل التيار المستمر الى تيار متردد .ونظ ار لتغير األحمال المستخدمة للعاكس
سينتج أنواع مختلفة للعاكس لتلبي وتعمل على تشغيل األحمال المختلفة فقد تكون هذه األحمال أحادية الطور (  1فاز) أو
ثالثية الطور ( 3فاز) ومن هنا تم تصنيف العاكس الى نوعان وهما:
 .1عاكس التيار أحادي الطور
 .2عاكس التيار ثالثي الطور

أوال  :عاكس التيار أحادي الطور
تتكون دائرة العاكس أحادي الطور من أربع مفاتيح الكترونية  ،مثل الترانزستورات من نوع " "mosfetومن مصدر جهد
مستمر  ،Vsوأربعة ديودات حماية  ،توصل على التوازي مع الترانزستورات ،يتم التحكم بها بواسطة مولد النبضات ،كما في
الشكل ( . )3وخارج هذه العاكس عبارة عن جهد متناوب ،اتساعه يساوي قيمة الجهد المصدر نفسه .
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شكل ()4

مبدأ عمل الدائرة:
يتم تشغيل الترانزستورات على شكل أزواج وبشكل متبادل ويتم توصيل جهد التحكم الى البوابات االلكترونية .
لننظر الى الجهد الحمل  Voفي حال تفعيل المفاتيح االلكترونية كأزواج متبادلة فعند تفعيل المفتاحين  Q1$Q2معا يسري
التيار الكهربائي على الحمل ويكون جهد الحمل موجب .وعند تفعيل المفتاحين  Q3$Q4معا وإيقاف تفعيل المفاتيح Q1$Q2
يسري التيار الكهربائي بالدارة ويصبح جهد الحمل سالب .
ولفهم العمل بشكل أفضل سنقوم بوضع المخطط تفعيل المفاتيح مع الخارج على الحمل كما هو موضح بالشكل(.)5
ويتم التحكم بتردد جهد الحمل ،وذلك من خالل تغير الزمن الدوري ،وهذا بدوره يعمل على تقليل التردد بحيث تربطهم عالقة
عكسية من خالل القانون . F=1/T
كما ويتم استخدام الديودات كمسار راجع التيار الكهربائي في حالة األحمال التي تحتوي على ممانعة حثيه ،لحماية المفاتيح
االلكترونية من الجهد العكسي.

)5(19
الشكل
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ثانيا :عاكس التيار ثالثي الطور
تتكون دائرة العاكس أحادي الطور من ستة مفاتيح االلكترونية ،مثل الترانزستورات من نوع " "mosfetومن مصدر جهد
مستمر  ، Vsوست ديودات حماية  ،توصل على التوازي مع الترانزستورات ،يتم التحكم بها بواسطة مولد النبضات ،كما في
الشكل ( .)6بحيث يتم تحويل الجهد المستمر الى جهد متناوب ثالثي الطور ( )Va,Vb,Vcمتغيرة بالقيمة والتردد ،وتستخدم
هذه الدائرة في التطبيقات ذات القدرات العالية كالمستخدمة في مركبات الهجينة.

الشكل ()6

يمكن الحصول على مصدر الجهد المستمر من خالل بطارية أو من خالل دائرة موحد أحادي الطور أو ثالثي الطور تتم
تغذيته من خالل موحد ثالثي الطور غير قابل للتحكم .يتم توصيل كل ترانزستور لفترة  180درجة وفصله  180درجة بالتتابع،
ويوضح الجدول التالي المبين في الشكل ( )7فترات عمل ترانزستورات للحصول على دورة كاملة لجهد خرج العاكس ويتم
تحديد الخرج تبعا لزمن هذه الفترات.

الفترة
0°-60°
60°-120°
120°-180°
180°-240°
240°-300°
300°-360°

S1
موصول
موصول
موصول
مفوصل
مفصول
مفصول

S2
مفصول
موصول
موصول
موصول
مفصول
مفصول

S3
مفصول
مفصول
موصول
موصول
موصول
مفصول
الشكل ()7
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S4
مفصول
مفصول
مفصول
موصول
موصول
موصول

S5
موصول
مفصول
مفصول
مفصول
موصول
موصول

S6
موصول
موصول
مفصول
مفصول
مفصول
موصول
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تعمل العواكس في المركبات الهجينة بمحوالت التيار ثالثي الطور بحيث تعمل على تحويل التيار القادم من بطارية الجهد
العالي الى التيار المتناوب لتغذية مجموعة المحرك الكهربائي /المولد .والشكل ( )8يبين مخطط الكهربائي لمجموعة
المحول العاكس المستخدمة في التحكم بعمل المحرك الكهربائي في إحدى المركبات لشركة هوندا.

الشكل ()8

وتعمل مجموعة المحول /العاكس على توصيل تيار بطارية الجهد العالي الى ملفات المحرك الكهربائية تم فصله مرة أخرى
بسبب السرعات العالية ،كما تقوم بتغير قيمة التيار ومن ثم العزم ،ويمكن االستفادة من الحث الكهربائي في ملفات المحرك
الكهربائي لتوليد تيار أعلى من تيار البطارية مما يرفع العزم بدرجة كبيرة ،مما يجعل وحدة المحركات الكهربائية قادرة على
السير دون الحاجة الى مسننات تخفيض لتكبير العزم .
كما وتعمل العواكس على تغير سرعة المحرك بدءا من الوقوف الى الوصول الى سرعة أعلى من السرعة االسمية ،وتستطيع
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العواكس التحكم بقيمة الجهد المطبق على المحركات من خالل التحكم بمصدر التيار من بطارية الجهد العالي ،وكذلك يمكن
التحكم بالتردد من خالل التحكم بزمن نبضات القدح على العناصر شبه الموصولة المكونة لدائرة الكترونيات القدرة للعاكس.
والشكل ( )9يبين مجموعة المحول العاكس المستخدمة في أحدى مركبات شركة تويوتا الهجينة وتوصيالته الكهربائية.
ولكي تقوم مجموعة المحول العاكس بأفضل عمل في المركبة واالستفادة من وحداتها االلكترونيات فأنها تتكون من مجموعة
من العناصر وهي:
 .1عاكس خاص بتغذية المولد الكهربائي
 .2عاكس خاص بتغذية المحرك الكهربائي
.3

محول لشحن البطارية المساندة

.4

عاكس خاص لتشغيل ضاغط منظومة التكيف.

الشكل ()10

ومن الشكل ( )10الصورة السابقة يتضح ان مجموعة المحول العاكس تعمل كتالي:
ينتقل التيار الكهربائي من بطارية الجهد العالي الى العناصر الثالث محول مضخم لتحويل التيار الى تيار متناوب وكذلك
العاكس الخاص بضاغط المكيف وانتقال التيار المستمر الى البطارية المساندة .
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نشاط ()4
احضر على نموذج محول عاكس وابين اجزائه ومحتوياته واقدم عرضا لزمالئي عن وظيفة كطل جزء.

أتعلم
عالقة منظومة المحول/العاكس بالمحركات الكهربائية ومجموعة البطارية الهجينة .
تستقبل منظومة العاكس/المحول التيار المباشر من البطارية الهجينة ،كماهو مبين في الشكل ( ، )11ليسري في المجموعة
عبر مفاتيح كهربائية ترانزستورات ،وليتدفق على شكل تيار متناوب لقيادة محركات المركبة الكهربائية.

الشكل ()11

نظام التبريد لمنظومة اإلنفيرتور  /كونفيرتور :
تتم عملية تبريد منظومة اإلنفيرتور  /كونفيرتور بإستخدام نظام يعتمد على الماء حيث يستخدم سائل تبريد خاص لتبريد هذه
المنظومة و يكون نظام التبريد لهذا النظام مفصول نهائيا عن نظام تبريد المحرك و مستقل عنه في جميع أجزاءه من حيث
سائل التبريد و خراطيم المياه و المشع........إلخ.
أجزاء نظام تبريد منظومة اإل نفيرتور  /كونفيرتور :
 -1خزان حفظ سائل التبريد :
ويستخدم هذا الخزان لحفظ سائل تبريد اإلنفيرتور و يكون في
العادة شفاف كي يتبين مستوى سائل التبريد داخل النظام  ,وله
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عالمات تبين الحد األعلى و الحد األدنى المسموح به من سائل التبريد كما هو موضح في الشكل رقم (.)12

 -2مضخة سائل التبريد:
وهي عبارة عن مضخة كهربائية يتم التحكم بها عن طريق وحدة تحكم
نظام الهايبرد و تعمل على فولتية مقدارها ( )12Vو يكون موقع
المضخة خلف الضوء األمامي األيسر وتقوم المضخة الكهربائية
بعملية نقل سائل التبريد عبر الخراطيم من جسم اإلنفيرتور باتجاه
المشع (الروديتر) ,والشكل رقم ( )13يبين شكل المضخة.

شكل()13

أن حدوث أي عطل في عمل مضخة التبريد سوف يؤدي إلى ارتفاع درجة
النظام و بالتالي قد يتسبب ذلك في عطل و لذلك عند ارتفاع درجة الح اررة
أعلى من الحد المطلوب سوف يظهر عالمة تحذيرية للسائق و تتوقف
المركبة عن العمل لحين انخفاض الح اررة و حل المشكلة ,وعند فحص
المركبة على جهاز فحص األعطال سوف يطهر العطل التالي المبين في
الشكل رقم ( .)14وهنا يجب فحص عمل المضخة و التأكد من مستوى
سائل التبريد و ذلك للحيلولة دون حدوث عطل في النظام ,و يمكن فحص

شكل ()14

عمل المضخة عن طريق سماع صوت والشعور باهتزاز مضخة التبريد عند تشغيل المركبة ومالحظة الحركة
الدورانية لسائل التبريد داخل الخزان عند تشغيل المركبة.

 -3المشع (الروديتر) :
ويتكون المشع من مادة األلمنيوم وله تصميم خاص على شكل زعانف كي يسرع من عملية تبريد الماء ويكون المشع
الخاص بنظام تبريد اإلنفيرتور منفصل تماما عن نظام تبريد محرك البنزين ,والشكل رقم ( )15تبين نظام التبريد و
أجزاءه و آلية عمله .
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شكل ()15

االسئلة:
 -1بين آلية التعامل مع المحول العاكس أثناء الصيانة؟
 -2اذكر اجزاء نظام التبريد الخاص بالمحول العاكس؟
 -3ما هي الوظيفة االساسية للمحول العاكس وما هي الية عمله مع االنظمة االخرى؟
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الموقف التعلمي الثالث :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر سعيد من ورشة التميز وهو احدى العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على بطاريات الجهد العالي في السيارات الهجينة من حيث أنواعها وأجزائها وطريقة عملها واإلجراءات الواجب اتبعها عند
العمل بها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

أخطط  ،وأقرر

-

-

اجمع البيانات عن أنواع البطاريات
المستخدمة في سيارات الهايبرد.

-

اجمع البيانات عن ميزات بطاريات الجهد
العالي في المركبات

-

اجمع البيانات عن إجراءات السالمة
الخاصة في التعامل مع بطارية الجهد
العالي

-

اجمع البيانات مكونات بطارية الهايبرد
وآلية عملها.

-

اجمع البيانات عن العدد واألدوات
الواجب استخدمها في التعامل بطارية
الجهد العالي

-

اجمع البيانات عن احتياجات ورشة العمل
للتعامل مع بطارية الجهد العالي

-

اجمع البيانات عن طرق حفظ وإتالف
بطارية الجهد العالي

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن انواع
بطاريات الهايبرد

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن ميزات
بطاريات الهايبرد

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
اجراءات السالمة المتعبة للتعامل مع
بطاريات الجهد العالي

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
احتياجات ورشة الهايبرد والعدد
واالدوات المستخدمة في صيانة بطاريات
الهايبرد

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن كيفية

-

الحوار
والمناقشة

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

الزيارات
الميدانية

-

مصادر علمية موثوقة

-

العمل التعاوني

-

كتالوجات سيارات
الهايبرد

-

البرامج العالمية
الخاصة بالسيارات

-

الشركات التي تعمل
بصيانة بطاريات
الهايبرد

-

طلب الزبون

-

الحوار
والمناقشة

-

-

البحث العلمي

-

عدد وأدوات (ساعة
قياس  ،قفازات  ،واقي
العينين  ،حذاء  ،مفكات
وزراديات )

-

لوحة خاصة بإجراءات
السالمة عند التعامل مع
بطارية الجهد العالي

-
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-

طلب الزبون

استمطار االفكار

-

جهاز حاسوب
مراجع علمية
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الموقف التعلمي الثالث :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر سعيد من ورشة التميز وهو احدى العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على بطاريات الجهد العالي في السيارات الهجينة من حيث أنواعها وأجزائها وطريقة عملها واإلجراءات الواجب اتبعها عند
العمل بها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
تخزين واتالف بطاريات الهايبرد

أنّفذ

-

اتفقد ارضية ورشة العمل من السوائل
وانظفها

-

اعزل منطقة العمل بإشارات تحذيرية
واضحة حتى ال يدخل احد غير
المختصين منطقة العمل

-

انظر الى لوحة اجراءات السالمة المهنية
والتزم بها

-

اتفقد العدد واالدوات وجاهزيتها للعمل
(ساعة فحص  1000فوات ،مفكات
معزولة ،زرديات معزولة ،سدات
مطاطية معزولة ال قطاب البطارية)

-

اتفحص وارتدي مالبس العمل المناسبة

-

اتفحص وارتدي القفازات لمقاومة للجهد
العالي

-

اتفحص وارتدي واقيات العينين

-

-

اتفحص وارتدي الحذاء المناسب

-

اقراء دليل الصيانة "الكتالوج" لتحديد
موقع البطارية على السيارة واي
اجراءات اضافية يلزم االخذ بها حسب
تعليمات المنتج.

-

احدد خطوات فك بطارية الجهد العالي
عن السيارة حسب تعليمات المنتج
الموضحة في دليل الصيانة الخاص
بالمركبة.

-

اطبق اجراءات تامين المركبة حسب
تعليمات المنتج الموضحة في دليل
الصيانة

-

افك بطارية الجهد العالي عن المركبة
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ابحث العلمي

-

الحوار
والمناقشة

-

العمل التعاوني

-

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة

-

وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور
لمكونات البطارية )

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع
خاصة للمركبات
الهايبرد)

-

شاشة عرض

-

فيلم وثائقي يوضح
اجزاء بطاريات
الهايبرد

-

لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي

-

حذاء عمل معزول

-

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

واقي عينيين

-

ساعة قياس للجهد
العالي

-

مفكات وزراديات
معزولة

-

ساعة فحص
مخصصة للجهد العالي

-

طاولة عمل عليها
مطاط عازل للتيار
الكهربائي

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

الموقف التعلمي الثالث :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر سعيد من ورشة التميز وهو احدى العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على بطاريات الجهد العالي في السيارات الهجينة من حيث أنواعها وأجزائها وطريقة عملها واإلجراءات الواجب اتبعها عند
العمل بها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل

أتحقق

حسب تعليمات المنتج الموضحة في دليل
الصيانة الخاص بالمركبة.

-

-

اشارات تحذيرية للعمل
تحت الجهد العالي

اضع بطارية الجهد العالي بعد فكها
وازالتها من المركبة على طاولة العمل
المعزولة او حسب تعليمات المنتج.

-

-

اعيد قراءة اجراءات التعامل مع بطارية
الجهد العالي مرة اخرى قبل البدء بفك
اجزائها.

وعاء ماء مملوء ب
 200لتر من الماء
المشبع بالملح ألتالف
البطارية فيه ان لزم
االمر

-

انظر الى اجزاء بطارية الجهد العالي
واحدد وظائفها وطريقة صيانتها واتالفها
"واالجزاء الرئيسية هي نظام تبريد
البطارية ،هيكل وجسم البطارية ،كوابل
الجهد العالي ،اقطاب البطارية ،خاليا
البطارية ،جهاز التحكم الخاص
بالبطارية ،واي اجزاء اخرى قد تكون
مذكورة في دليل الصيانة"

-

اعيد تجميع بطارية الجهد العالي
بخطوات عكسية لطريقة الفك او حسب
تعليمات المنتج

-

اعيد تركيب بطارية الجهد العالي على
المركبة بخطوات عكسية او حسب
تعليمات المنتج

-

اتفقد العدد واالدوات واعيدها الى مكانها
المخصص

-

اتفقد اللباس الخاص واعيده الى مكانه
المخصص

-

انظف ورشة العمل

-

اتأكد من التزامي بإجراءات السالمة
المطلوبة .

-

الحوار
والمناقشة

-

-

أتأكد من جاهزية ورشة العمل للعمل

-

العمل التعاوني

-
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-

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة
وثائق ( مخططات ،
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الموقف التعلمي الثالث :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر سعيد من ورشة التميز وهو احدى العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على بطاريات الجهد العالي في السيارات الهجينة من حيث أنواعها وأجزائها وطريقة عملها واإلجراءات الواجب اتبعها عند
العمل بها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
واحتوائها على ادوات االسعاف
والطوارئ
-

أوثق وأقدم

كتالوجات  ،صور
لمكونات المنظومة )

اتحقق من العدد واالدوات

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع
خاصة للمركبات
الهايبرد)
لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي
حذاء عمل معزول

-

اتحقق من اللباس الخاص بالتعامل مع
انظمة الهايبرد

-

اتحقق من تطابق دليل الصيانة للمركبة
التي اعمل عليها

-

-

-

أتأكد من احتواء دليل الصيانة على
اجراءات التعامل مع بطارية الجهد العالي
وكيفية اتالفها

-

-

اتحقق من تطبيق خطوات العمل حسب
تعليمات المنتج

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

واقي عينيين

-

اتحقق من اعادة كافة العدد واالدوات
واللباس الخاص الى مكانه بعد العمل

-

ساعة قياس للجهد
العالي

-

اتحقق من تنظيف مكان العمل .

-

مفكات وزراديات
معزولة

-

ساعة فحص
مخصصة للجهد العالي

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن انواع
بطاريات الهايبرد

-

الحوار
والمناقشة

-

جهاز حاسوب

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن خصائص
واجزاء بطاريات الهايبرد.

-

العمل التعاوني

-

-

اصمم جدوال ابيين فيه انواع بطاريات
الهايبرد وخصائصها وميزاتها .

-

اوثق اجراءات السالمة الخاصة بالتعامل
مع بطارية الجهد العالي

-

اوثق النتائج التي حصلت عليها اثناء فك
وتركيب بطارية الجهد العالي

-

اقدم عرضا ابيين فيه اجراءات السالمة
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-

جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية
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الموقف التعلمي الثالث :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر سعيد من ورشة التميز وهو احدى العاملين في مجال صيانة السيارات الهجينة الى وكالة السيارات وطلب
التعرف على بطاريات الجهد العالي في السيارات الهجينة من حيث أنواعها وأجزائها وطريقة عملها واإلجراءات الواجب اتبعها عند
العمل بها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
للتعامل مع بطاريات الجهد العالي وكيفية
فك وتركيب البطارية وكيفية اتالف
البطارية ان لزم االمر.

أقوم

-

اطابق واقارن البيانات التي جمعتها حول
البطارية وأنواعها ومكوناتها على
المركبة باإلضافة الى مقارنتها ببيانات
مركبة أخرى.

-

اطابق واقارن مكونات والية عمل
واالتصال بين بطارية الجهد العالي وباقي
مكونات في المركبة مع البيانات التي
جمعتها من الزيارات العلمية والمراجع
العلمية واصوب االخطاء ان وجدت .

-

-

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

األسئلة :
 .1ما هي أنواع البطاريات ذات الجهد العالي المستخدمة في المركبات وما مميزات كل نوع ؟
 .2ما هي مكونات البطارية الهجينة ؟

نشاط(:)5
اتوجه الى إحدى وكاالت السيارات واكتب بحثا عن اإلجراءات الواجب إتباعها عند التعامل مع بطاريات
الجهد العالي.
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-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
كتالوج المركبة
قاعدة بيانات ورقية
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أتعلم
البطارية الهجينة " بطارية الجهد العالي" ( )High Voltage Battery
تعد البطاريات الهجينة من أهم أجهزة تخزين الطاقة الالزمة لتشغيل المركبات الهجينة ،وتعتبر المستودع الرئيس لتخزين
الطاقة الكهربائية في هذه المركبات ،وتستخدم البطاريات بشكل عام في تحويل الطاقة الكيماوية إلى طاقة كهربائية
خالل عملية التفريغ وتحويل الطاقة الكهربائية إلى طاقة وضع كيماوية خالل عملية الشحن ،وتمتاز البطاريات الهجينة
بكثافة عالية للطاقة ،وتتحمل عدد كبير من مرات الشحن والتفريغ .
بمعني أنها تقوم بتحويل الطاقة الكيميائية الى طاقة كهربائية لدائرة المولدات والمحركات الكهربائية للمركبة  ،وكذلك أنها
تقوم بتحويل الطاقة الناتجة من عمليات الكبح والفرملة الى طاقة تخزن بالبطارية إلعادة شحنها.
ومع التقدم الحاصل في صناعة المركبات الهجينة واألجهزة االلكترونية  ،أصبح االعتماد على البطاريات أكثر وخاصة
تلك البطاريات التي باإلمكان أعادة شحنها  ،ولوال هذا التطور الحاصل وخاصة بأنظمة البطارية لما تم الوصول الى
هذه المرحلة من التطور في صناعة المركبات الهجينة من وذلك خالل بطاريات يمكن أعادة شحنها مئات المرات دون ان
تتالشى كفاءتها مثل بطاريات الليثيوم –ايون ( ) lithium-ion batteryوتكون بأشكال وأحجام مختلفة حسب الغرض
التي صنعت من أجله.
أنواع بطاريات الجهد العالي المستخدمة في المركبات الهجينة :
باإلضافة الى وجود البطارية المساعدة في مركبات الهايبرد والتي تتمثل وظيفتها في تشغيل بعض األنظمة الكهربائية في
مركبة الهايبرد باإلضافة الى استخدمها في تشغيل اإلنارة ومصابيح التنبيه في لوحة القيادة كما هو موضح بالشكل رقم
( )1وهي البطارية المعروفة باسم البطارية الحمضية أو بطارية الجهد المنخفض
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الشكل ()1

باإلضافة الى وجود بطارية الجهد العالي ( ) HV Batteryبأنواع مختلفة تبعا لشركة الصناعة والمواد المصنوعة منها
ويتواجد من البطارية األنواع وهي موضحة بالجدول(.)1
الرقم

النوع

1

النيكل Nicd, NiMH ,NiZn

2

الليثيوم Li-ion , Li-metal

3

الصوديوم Na-NicI2 , NaS

الشكل

جدول ( )1أنواع بطاريات الجهد العالي في مركبات الهايبرد
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مكونات البطارية الهجينة:
تتكون البطارية الهجينة من مجموعة من الخاليا المتصلة مع بعضها البعض على التوالي أو التوازي ويكون لكل خلية
قيمة جهد محدد وتتكون كل خلية منها من مجموعة من األجزاء وهي :
 .1القطب الموجب (  )positive electrodeوتتمثل وظيفة هذا القطب في استقبال االلكترونات من الدائرة الخارجية
خالل عملية التفريغ " بمعنى خالل وجود حمل على البطارية أو خلية البطارية " ويصنع هذا القطب من عدة أنواع
من المواد ومن األمثلة عليها أكسيد الرصاص النيكل ( )NiOOHويمثل الشكل ( )2صورة توضح مكونات الخلية
لواحدة في البطاريات الهجينة

شكل()2

 .2القطب السالب (  : ) Negative electrodeويعمل هذا القطب على توليد االلكترونات في الدارة خالل عملية
التفريغ  ،وتم صناعة هذا القطب من مواد تمتاز بقدرتها على األكسدة خالل عملية التفريغ في البطارية مثل
الكاديوم (. )Cd
 .3المحلول الكيميائي  :هو عبارة عن وسيط يعمل على التوصيل األيوني بين القطبين الموجب والسالب في الخلية ،
ومن األمور التي يجب مراعاتها في المحلول ان يمتاز بقدرته العالية على التوصيل األيوني التي تشارك في
التفاعالت الكهربائية  ،وكذلك يجب أن يمتاز بعدم موصلتيه لاللكترونات وذلك لتجنب حصول التفريغ الذاتي
للبطارية  ،ويكون المحلول على شكل سائل أو مادة هالمية أو مادة صلبة  ،وقد يتم تشكيله من مواد حمضية أو
قلوية تبعا لنوع البطارية  .ومن األمثلة على استخدام البطاريات للمحاليل
أ-

البطاريات التقليدية مثل بطاريات (الرصاص  ،الحامض ) تستخدم المحاليل السائلة.
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ب -بطاريات النيكل وبطاريات الليثيوم المستخدم في سيارات الهجينة تستخدم المحاليل المكونة من مادة
هالمية.
ت -بطاريات بوليميرات الليثيوم تستخدم فيها المحاليل الصلبة.
 .4الفاصل ( : )separatorيتم صناعته من مواد عازلة مثل البوليميرات االصطناعية التي تمتاز بالقدرة على منع
اإللكترونات من االستقطاب المعاكس.
وعليه تتكون بطارية الهايبرد من مجموعة من الخاليا المتصلة مع بعضها البعض والشكل رقم ( )3يوضح مكونات بطارية
الهايبرد ومروحة ومجاري التبريد الخاصة بها التي تكون عادة في الجزء الخلفي من المركبة أو تحت المقاعد الخلفية.

شكل ()3

ومما سبق يتضح أن بطارية مركبة الهايبرد تتكون من مجموعة من
الخاليا المتصلة مع بعضها البعض  ،لذا ال بد من مالحظة درجة
ح اررة البطارية ألنها ستؤثر على عمل البطارية ،لذلك تم تزويد بطارية
الهايبرد بمجموعة من الحساسات الخاصة بمراقبة درجة ح اررتها ،
والعمل على تبريد البطارية في حال ارتفاع درجة ح اررتها للمحافظة
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على درجة الح اررة المثلى للبطارية  ،ومستوى الشحن فيها والشكل رقم ( )4يوضح مروحة التبريد لخاصة بمركبة الهايبرد.

نشاط (:)6
اصمم جدوال اوضح فيه الفرق بين بطاريات الجهد العالي "الليثيوم ،النيكل" من حيث ميزاتها في حفظ التيار الكهربائي وايها
اكثر امنا والية عملها وخطورتها على االنسان وكيفية التخلص منها.
أنواع ومواصفات البطاريات الهجينة:
 .1بطاريات النيكل المعدنية ( Nickel-metal
: ) batteries
تمتاز هذه البطارية بان قطبها السالب لديه القدرة على
امتصاص الهدروجين  ،والقطب الموجب فيها يتشكل من
هيدرواكسيد النيكل ( )NiOOHويمتاز المحلول المستخدم

شكل ()5

فيها بموصلتيه المرتفعة ،كما وتمتاز هذه البطارية بسعتها
العالية.

ومن األمثلة على الشركات التي استخدمت هذا النوع من البطاريات شركة تويوتا بريوس من الجيل الثاني الموضح في
الشكل رقم ( )5والتي تحتوي على  28مجموعة من خاليا النيكل
المعدنية  ،وكل مجموعة منها تحتوى على ست خاليا متصلة مع
بعضها البعض على التوالي ،ويكون جهد كل منها  1.2فولت
ويكون جهد البطارية  201.6فولت وقدرة هذه البطارية  20كيلو
واط عند  %50من نسبة الشحن.
ويبين الشكل رقم ( )6البطارية الهجينة المستخدمة في مركبات
فورد إسكيب ،والتي تتكون من 250خلية من النيكل المعدنية
مرتبة في  50مجموعة كل منها يحتوي على خمس خاليا  ،وجهد
كل منها  1.3فولت والجهد الكلي للبطارية  330فولت.
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 .2بطاريات هيدريد النيكل ()Ni-MH battery
ويمتاز هذا النوع من البطاريات
أ-

موصولية المحلول المستخدمة في عاليه جدا

ب -عدم حاجته الى صيانة متكررة.
ت -المحلول غير قابل للتسريب.
ث -يمكن استخدامها عند درجات ح اررة تشغيلية واسعة حيث أنها مزودة بنظام تبريد خاص.
ج -طول عمرها التشغيلي .
ح -سعتها التخزينية مرتفعه .
ومن األمثلة على الشركات التي تستخدم هذه النوع من البطاريات مركبات
شركة تويوتا من الجيل الثاني ،والبطارية مبينة في الشكل رقم ( ،)7والتي
تتشكل من  28مجموعة  ،وكل مجموعة تحتوى على  6خاليا جهد كل منها
 1.2فولت موصولة على التوالي داخل غالف مقوى ليصبح جهد البطارية
الكلي  201.6فولت
شكل ()7

 .3بطارية الليثيوم – ايون (: )Li-Ion
تعد بطاريات الليثيوم من أهم أألنواع الواعدة في صناعة البطاريات ،وذلك بسبب تمتع الليثيوم بخواص كهروكيماوية
ومزايا عديدة ،منها:
أ-
ب-
ت-
ث-
ج-

طاقة التخزين العالية وكذلك طاقتي الشحن والتفريغ
ارتفاع فولتية الخاليا فيها تساوى ثالثة أضعاف الفولتية في خاليا بطاريات النيكل والكاديوم
التحكم الجيد بمستوى شحن هذا النوع من البطاريات في أثناء العمل.
انخفاض درجات الحرارة الناجمة عن التفاعالت الكيماوية أثناء عمليات الشحن والتفريغ
خفة وزنها وعدم تأثرها بعدد دورات الشحن والتفريغ.

ويبين الشكل رقم ( )8بطارية ليثيوم-ايون والتي تتكون من 96
مجموعة متصلة على التوالي وجهدها الكلي  345فولت وكل
مجموعة فيها تتكون من  3خاليا جهد كل خلية  3.6فولت.
وتعتبر الليثيوم من المواد النشطة الكيماوية  ،فهو يتفاعل بشدة مع
الماء ليكون هيدروكسيد الليثيوم مع انطالق غاز الهيدروجين ،لذا
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من الواجب عزل هذه البطارية جيدا لمنع تسريب الماء أليها  .ومن مساوئها تعرضها لالنفجار عند سوء استخدامها .
والشكل رقم ( )9يبين آلية انتقال أيونات الليثيوم في هذا النوع من البطاريات بين أقطابها واتجاه التيار الكهربائي فيها.

شكل ()9

ويبين الشكل رقم ( )10عمليتي الشحن والتفريغ في هذا النوع من
البطاريات حيث أنها قابلة للشحن وفيها يتحرك أيون الليثيوم من
اآلنود إلى الكاثود خالل عملية التفريغ وبالعكس من الكاثود إلى
اآلنود في أثناء الشحن .

شكل()10

آلية التعامل مع بطاريات الهايبرد:
تعد الحماية الشخصية في أثناء التعامل مع المركبات الهجينة ،وأنظمتها الكهربائية من أألمور الواجبة ،لتفادي وقوع
الحوادث واإلصابات ،وذلك بالرغم من تزويدها بكل وسائل الحماية الممكنة من قبل الشركات الصانعة.
ويعتبر التأكد من تثبيت مفتاح التشغيل على وضعية اإلغالق من أهم عوامل السالمة الشخصية الخاصة عند صيانة
المركبات الهجينة ،وذلك بسبب عمل المركبة دون ضجيج في أثناء الوقوف ،وامتالك األنظمة الهجينة القدرة على
التوقف عن العمل تلقائيا وإعادة التشغيل عند التبديل من وضعية عمل البطارية الهجينة إلى عمل محرك االحتراق
الداخلي ،كما ان معظم المركبات الهجينة يمكن تشغيلها عن بعد لذا ال بد من التأكد وأخذ جميع االحتياطات الالزمة لعدم
تشغيلها في أثناء تنفيذ عمليات الصيانة .ومن هذه االحتياطات ما يلي:
 .1إيقاف المركبة ووضع عصا الجير على وضعية الوقوف .P
 .2ارتداء مالبس العمل "القفازات الواقية من المخاطر الكهربائية والنظارات والواقية وغيرها من متطلبات الحماية
الشخصية وذلك حسب تعليمات المنتج ".
 .3االلتزام بقواعد السالمة العامة.
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 .4التعرف على بيانات المركبة وطريقة تشغيلها ومعلوماتها الخاصة من خالل كتلوج المركبة.
 .5نزع مفتاح التشغيل ووضعه في مكان آمن ويبعد مسافة عن المركبة حسب البيانات الخاصة بالشركة المصنعة
للسيارة .
 .6تأمين المركبة على وضع اإلغالق .
 .7فصل أقطاب المركم وعدم لمس أو قطع خطوط الضغط العالي.
 .8نزع قابس الخدمة "مفتاح أمان الجهد العالي" في المركبة حسب تعليمات الشركة .
 .9االنتظار لفترة زمنية قبل البدء بالعمل حسب معلومات الشركة المنتجة لغاية تفريغ الجهد الكهربائي الموجود
بوحدات المركبة.
 .10فحص خطوط التغذية ذات الضغط العالي والتأكد من عدم ارتفاع درجة ح اررتها .وكذلك المحافظة على درجة
ح اررة حول  20درجة مئوية من خالل وضع نظام تبريد خاص بالبطارية لمنعها من الوصول الى درجة ح اررة
االنفجار وهي فوق  50درجة مئوية

وال بد التعرف على الطريقة السليمة للتعامل مع بطارية الهايبرد في حال تلفها وذلك الن المحاليل المستخدمة فيها خطرة
ذات القلويات الكاوية ،والتعامل الخطأ معها قد يؤدي الى إلحاق الضرر باإلنسان وتصل الى مرحلة تحليل أنسجة اإلنسان
وكذلك قد تؤدي الى االنفجار .لذلك عند إتالف البطارية يجب وضعها في ماء مالح تقريبا  200 Lلمدة يومين حتى يتم
تفريغ البطارية من الشحنات الكهربائية بداخلها علما ان البطارية في حال اظهر المؤشر الخاص بها على لوحة القيادة
بأنها فارغة تكون بنسبة شحنها تصل الى  %40من قيمتها الكلية وانه إذا ظهر بأنها ممتلئة تكون نسبة الشحن فيها قد
بلغت  %90وذلك من اجل إطالة عمر البطارية ،حيث ان شحنها وتفريغها بشكل كامل لمرات متكررة يودي الى تلفها.

االسئلة :
 .3بين بالرسم التخطيطي طريقة توصيل البطارية مع باقي األنظمة في المركبة ؟
 .4كيف يتم إتالف بطارية الجهد العالي؟
 .5بين اجزاء ومبدأ عمل بطارية الليثيوم؟

38

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

الموقف التعلمي الرابع :األنظمة اإلضافية التي تخدم سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر سعيد الى ورشة النور لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس التعرف على األنظمة اإلضافية التي
تعمل بتيار الجهد العالي في السيارة وما هي اإلضافات الموجودة فيها.
خطوات العمل

المنهجية

الوصف

الموارد

الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

أخطط  ،وأقرر

أنّفذ

-

أجمع بيانات عن أنظمة الرفاهية في
مركبة الهايبرد

-

البحث عبر
االنترنت

-

اجمع بيانات عن أنظمة الرفاهية التي
تعمل بالجهد العالي (المكيف
الهوائي) .

-

الحوار والمناقشة

-

أجمع بيانات عن مكونات المكيف
وأجزاء النظامم.

-

اجمع بيانات عن مبدأ عمل النظام
والية عمله

-

أجمع بيانات عن آلية عمل النظام في
المركبة

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
انظمة الرفاهية في مركبات الهايبرد.

-

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
انظمة الرفاهية التي تعمل بالجهد
العالي في مركبات الهايبرد وابوبها.

-

اعداد الخطة لتنفيذ
العمل

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن نظام
التكيف ومكوناته الذي يعمل بالجهد
العالي.

-

العمل التعاوني

-

احضر مركبة هايبرد تحتوي أنظمة
الرفاهية للعمل عليها.

-

العمل التعاوني

-

التزام بقواعد السالمة العامة المهنية .

-

احضر دليل الصيانة الخاص بسيارة
الهايبرد

-

أهيئ مكان العمل واحضر العدد
الالزمة للعمل.

-

ارتدي مالبس العمل المناسبة

-

-

زيارات الميدانية

 طلب الزبون جهاز حاسوبموصول باإلنترنت
 مصادر علمية موثوقة كتالوجات شركاتالمركبات التي تعمل
بالهايبرد

-

-

استمطار االفكار

 -جهاز حاسوب

الحوار والمناقشة

 -مراجع علمية

الحوار والمناقشة

 كتالوجات لسياراتالهايبرد.

 مركبة أو نموذجلمركبة هايبرد.
 جهاز حاسوب شاشة عرض فيلم وثائقي يبين أجزاءنظام التكيف في

ارتدي القفازات
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الموقف التعلمي الرابع :األنظمة اإلضافية التي تخدم سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر سعيد الى ورشة النور لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس التعرف على األنظمة اإلضافية التي
تعمل بتيار الجهد العالي في السيارة وما هي اإلضافات الموجودة فيها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
-

المركبة وآلية عمله.

ارتدي واقيات العينين
ارتدي الحذاء المناسبة

-

اعمل على تامين مركبة الهايبرد
حسب تعليمات المنتج الموضحة في
دليل الصيانة للمركبة

-

اتفقد مركبة الهايبرد واحدد أنظمة
الرفاهية فيها .

-

لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي

-

حذاء عمل معزول

-

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

واقي عينيين

-

اتفقد مركبة الهايبرد واحدد أنظمة
الرفاهية التي تعمل بالجهد العالي فيها

-

-

اقراء المخططات الكهربائية التي
تخص نظام التكيف.

ساعة قياس للجهد
العالي

-

-

احدد موقع وأجزاء نظام التكيف في
المركبة.

مفكات وزراديات
معزولة

-

-

احدد أعطال نظام التكيف وكيفية
التعامل معها من خالل دليل الصيانة
الخاص بالمركبة.

ساعة فحص مخصصة
للجهد العالي

-

طاولة عمل عليها مطاط
عازل للتيار الكهربائي

-

افك نظام التكييف عن المركبة حسب
تعليمات المنتج وانظر اجزائه.

-

نموذج او نظام لتكييف
مركبات الهايبرد

-

احدد وظيفة كل جزء وكيفية اجراء
الصيانة الالزمة له.

-

اشارات تحذيرية للعمل
تحت الجهد العالي

-

اعيد تجميع نظام التكيف على المركبة
حسب تعليمات المنتج

-

اعيد العدد واالدوات الى مكانها وبعد
تفحصها.

-

اتنظف ورشة العمل بعد االنتها من
المهمة.
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الموقف التعلمي الرابع :األنظمة اإلضافية التي تخدم سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر سعيد الى ورشة النور لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس التعرف على األنظمة اإلضافية التي
تعمل بتيار الجهد العالي في السيارة وما هي اإلضافات الموجودة فيها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
تح ّكم (أتحقق

من )

وّثق وقم بالتقديم

-

اتأكد من التزامي بإجراءات السالمة
المطلوبة .

-

أتأكد من جاهزية ورشة العمل للعمل
واحتوائها على ادوات االسعاف
والطوارئ

-

اتحقق من العدد واالدوات

-

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة

-

وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور
لمكونات المنظومة )

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع
خاصة للمركبات
الهايبرد)
لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي
حذاء عمل معزول

-

اتحقق من اللباس الخاص بالتعامل مع
انظمة الهايبرد

-

اتحقق من تطابق دليل الصيانة
للمركبة التي اعمل عليها

-

-

التحقق من آلية ومبدأ عمل نظام
التكيف للمركبة المتوفرة

-

-

اتحقق من تطبيق خطوات العمل
حسب تعليمات المنتج

-

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

اتحقق من اعادة كافة العدد واالدوات
واللباس الخاص الى مكانه بعد العمل

-

واقي عينيين

-

اتحقق من تنظيف مكان العمل .

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن انظمة
الرفاهية في مركبات الهايبرد

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن انظمة
التكييف التي تعمل بنظام الجهد
العالي .

-

اصمم جدوال ابين أنظمة الرفاهية في
المركبة

-

41

الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

ساعة قياس للجهد
العالي

-

مفكات وزراديات
معزولة

-

ساعة فحص مخصصة
للجهد العالي

-

نظام او نموذج لنظام
التكيف في الهايبرد

-

جهاز حاسوب

-

جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية
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الموقف التعلمي الرابع :األنظمة اإلضافية التي تخدم سيارة الهايبرد
وصف الموقف :حضر سعيد الى ورشة النور لصيانة السيارات الهجينة وطلب من المهندس التعرف على األنظمة اإلضافية التي
تعمل بتيار الجهد العالي في السيارة وما هي اإلضافات الموجودة فيها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل

قيم وقم بإبداء
ّ
الرأي

-

اصمم جدوال ابين فيه مكونات نظام
التكيف الذي يعمل بالجهد العالي
ووظيفة كل جزء

-

اقدم عرضا يوضح أنظمة الرفاهية
ونظام التكيف الخاص بسيارات
الهايبرد من حيث مبدأ العمل
واألجزاء وإجراءات الصيانة.

-

اطابق البيانات التي جمعتها عن
أنظمة الرفاهية ونظام التكيف مع
كتالوجات المركبة وأنظمة مركبة
هايبرد أخرى

-

اقارن بين أجزاء نظام التكيف في
سيارات الهايبرد واليه عمله مع
النظام التقليدي والية عمله.

-

اقدم الرأي حول مبدأ عمل نظام
التكيف في المركبات الهجينة وميزاته
عن األنظمة التقليدية األخرى

-

-

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
كتالوج المركبة
قاعدة بيانات ورقية

األسئلة :
 .1حدد مكونات نظام التكيف واليه عمله ؟
 .2ارسم مخطط توضح فيه مكونات نظام التكيف بالمركبات الهجينة واشرح وظيفة كل جزء ؟

نشاط( :)7استخدم مصادر علمية لسيارة تقليدية واخرى لسيارة هايبرد واصمم جدوال ابيين فيه انظمة الرفاهية في
المستخدمة في كل سيارة.
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أتعلم
تطورت األنظمة الترفيهية الخاصة بالمركبات بشكل كبير في األعوام السابقة ،وهذا التطور صب في مصلحة المستخدم
الذي أتيح له العديد من الخيارات ليختار منها ما يحتاجه .فقد ُزودت المركبات الحديثة بمجموعة من األنظمة المتطورة،

بعضها يختص براحة السائق والركاب ،وبعضها اآلخر يختص باألمن والسالمة ،وتوفر المركبات الحديثة بيئة شديدة

الراحة للسائق إذ أتاحت مساحة جلوس ممتازة لراكبيها ،وبعضها تم تزويده بنظام خاص لتسخين وتبريد وهوية المقاعد،
إضافة إلى تسخين المقود ،ونظام تكييف متطور يتحكم تلقائيا في درجة تكييف الهواء داخل المركبة ،مع نظام للحد من
ضوضاء العجالت ،ومن أنظمة الرفاهية المستخدمة في المركبات التحكم في سرعة المركبة وما يسمى نظام تثبيت
السرعة وكذلك نظام المفتاح الذكي وتدفئة المقاعد والموقد وهذه األنظمة الموجودة في المركبات التقليدية موجودة أيضا
بمركبات الهايبرد وما يختلف هو نظام التكيف بحيث يعمل من خالل الجهد العالي في مركبات الهايبرد لذلك سيتمم
التطرق الى مبدأ عمله ومكوناته.
مكونات نظام التكيف:
ال يختلف مبدأ عمل التكيف في مركبات الهايبرد عنه في المركبات التقليدية التي تعمل بالوقود إال ان الضاغط في
المركبات الهينة يصل إليه الجهد العالي من مجموعة العاكس وال يعتمد في عمله على حركة يأخذها من محرك السيارة
مما أتاح ميزة انه يمكن تشغيل المكيف دون الحاجة الى تشغيل محرك السيارة حيث ان مصدر الطاقة للمكيف في هذا
النظام هو بطارية الجهد العالي .ويبين الشكل رقم ( )1أجزاء ومكونات مكونات نظام التكيف .

شكل ()1
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والجدول التالي يبين أسماء أجزاء نظام التكيف
الرقم

اسم القطعة باللغة االنجليزية

اسم القطعة باللغة العربية

1

AC Inverter

فيشه نظام التكيف من المحول العاكس

2

AC Water Pump

فيشه مضخة الماء

3

Electronic inverter compressor

الضاغط/مضخة المكيف موصولة بالمحول العاكس

4

solar sensor

حساس استشعار ح اررة الشمس

5

AC/ ECU

كمبيوتر المكيف

6

Room temp and humidity sensor

حساس درجة ح اررة مقصورة المركبة ورطوبتها

7

Clean air filter

فلتر هواء المكيف

8

Blower fan

مروحة هواء المبخر

9

PTC heater

حساس الح اررة

10

Heater core

المبخر

11

Evap. Temp. sensor

حساس المبخر

نشاط(:)8
استخدم نظام تكييف مستعمل لسيارة هايبرد البني نموذجا تعليميا اوضح فيه مكونات واجزاء نظام التكيف الخاص
بالمركبات الهجينة.

أتعلم
مبدأ عمله نظام التكيف:
الهواء الساخن يدفع بواسطة مروحة المبخر من خالل أضلع المبخر فيعطي الح اررة لمادة التبريد التي تتبخرر داخرل المبخرر ،لرذا
يبرد الهواء المنفوخ ويبرد المحيط ،وضغط مرادة التبريرد يرتفرع داخرل الضراغطة بسربب تركرز الحر اررة داخرل مرادة التبريرد و نتيجرة
للضرغط و اخررذ الحر اررة مررن الضرراغطة فران مررادة التبريرد تتكرراثف داخررل المكثرف بسرربب تخلصرها مررن الحر اررة الرى الهرواء المحرريط،
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وصمام التمدد يدخل كميات قليلرة مرن مرادة التبريرد الرى المبخرر فيرنخفض الضرغط فيسرمح بغليران المرادة ممرا يسراعد علرى سرحب
الح اررة وحدوث التبريد.
آلية عمل مضخة "كمرسيور" المكيف
كمبرسيور المكيف في السيارات الهجينة ال يعتمد في عمله على دوران محور عمود الكرنك ,كما هو معروف من عيوب نظام
التكييف في السيارات التي تعمل على الوقود هو حدوث انخفاض في عزم المحرك عند تشغيل نظام التكييف ألن جزء كبير من
عزم المحرك سوف يتم استهالكه من قبل كمبرسور المكيف كي تقوم بعملية ضغط غاز التكييف ,ومن هنا تم التفكير في آلية
بحيث يعمل نظام التكييف بكفاءة عالية ودون التأثير على أداء وعزم المحرك ,وكان الحل في تركيب كمبرسور تعمل على
فولتية مترددة من ( )ACبدل من الطاقة الحركية بحيث تستمد كمبريسور المكيف التيار الكهربائي من بطارية الهايبرد.
ومن المعلوم أن الفولتية المخزنة في بطارية الهايبرد هي فولتية ثابتة ( )DCلذلك ال بد من تحويلها إلى فولتية مترددة ()AC
كي تعمل كمبريسور المكيف ,ولكي يتم هذا األمر يوجد داخل منظومة اإلنفيرتور  /كونفيرتور لوحة إلكترونية تقوم بتحويل
الفولتية القادمة من بطارية الهايبرد من ( )DCإلى ( )ACو يسمى ( ,)A/C Inverterكما هو مبين في الشكل ( )2أدناه.

شكل ()2

االسئلة:
 -1وضح مبدأ عمل نظام التكييف في السيارات الهجينة وحدد الفرق بينه وبين نظام التكييف في السيارات التقليدية؟
 -2بين اجزاء مضخة المكيف ووضح مبدأ عملها؟
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أسئلة الوحدة
السؤال األول  -:ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة
 .1مركبات الهايبرد هي المركبات التي تستخدم ......في حركتها
 .aالمحرك الكهربائي
 .bمحرك االحتراق الداخلي
 .cمحرك االحتراق الداخلي والمولد
 .dمحرك االحتراق الداخلي ومحرك كهربائي
 .2نسبة التخفيض في استهالك الوقود المركبات الهايبرد يصل الى
%30 .a
%40 .b
%45 .c
%50 .d
 .3وظيفة المحرك تتمثل في
 .aتحويل الطاقة الكهربائية الى قدرة عزم دوراني
 .bتحويل الطاقة الى طاقة ميكانيكية
 .cتحويل الطاقة الكهربائية الى طاقة ميكانيكية
 .dتحويل طاقة الكبح الى طاقة كهربائية للبطارية
 .4البطاريات المستخدمة في مركبات الهايبرد هي
 .aبطارية الجهد العالي فقط
 .bبطارية الجهد العالي والبطارية المساعدة
 .cبطارية  12فولت فقط
 .dبطارية  24فولت
 .5االشارة التحذيرية التالية تدل على
 .aمنطقة ممنوع االقتراب منها
 .bمنطقة جهد عالي
 .cموقع عمل ممنوع لمس باأليدي
 .dممنوع اللمس

46

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

 .6الجزء المسئول عن تزويد أجزاء الهايبرد بالطاقة وإمداد البطارية المساعدة بالجهد هو
 .aالمولد الكهربائي
 .bالمحرك الكهربائي
 .cبطارية الجهد العالي
 .dمحرك البنزين
 .7يجب االنتظار لفترة زمنية بعد فصل قاطع الخدمة وذلك
 .aلتفريغ الجهد الكهربائي من األجزاء التي تتعامل بالجهد العالي
 .bتفاديا لحدوث تماس كهربائي
 .cلكي يتم تفريغ المحول العاكس من التيار الكهربائي
 .dلكي يتم عزل بطارية الجهد العالي
 .8وظيفة المحول العاكس في مركبات الهايبرد هو
 .aتحويل الجهد الكهربائي المتردد الى تيار كهربائي مستمر
 .bتحويل الجهد الكهربائي المستمر الى جهد كهربائي متردد
 .cتخفيض قيمة الجهد الكهربائي
 .dجميع ما ذكر
 .9الشكل التالي يدل على
 .aعاكس تيار ثالثي الطور
 .bعاكس تيار أحادي الطور
 .cالمحول الكهربائي
 .dجميع ما ذكر
 .10وظيفة بطارية الجهد العالي في مركبة الهايبرد هو
 .aتخزين الطاقة الكهربائية وتزويدها للمركبة عند الحاجة
 .bاستخدام الطاقة لتكبير قوة الكبح
 .cلتشغيل األنظمة المساعدة في المركبة
 .dتشغيل محرك البنزين
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 .11يتكون العاكس من عناصر
 .aموصلة
 .bشبه موصلة
 .cعديمة الموصلية
 .dموصلة وشبه موصلة
 .12يتم التحكم في تردد جهد الحمل في مجموعة العاكس من خالل
 .aتغير الجهد الكهربائي للمصدر
 .bتغير الزمن الدوري
 .cتغير التيار الكهربائي
 .dجميع ما ذكر
 .13في مجموعة العاكس ثالثي الطور يتم تفعيل كل ترانستور لفترة
 30 .aدرجة
 60 .bدرجة
 180 .cدرجة
 90 .dدرجة
 .14يتم تفعيل ضاغط التكيف الهوائي من خالل
 .aبطارية الجهد العالي مباشرة
 .bالبطارية المساعدة
 .cمن خالل مجموعة المحول/العاكس
 .dمن خالل قشاط بكرة التوصيل بينه وبين محرك البنزين
السؤال الثاني :

ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخطأ
( .1

) ال يمكن استعادة الطاقة في مركبات الهايبرد واالستفادة منها في شحن بطارية الجهد العالي

( .2

) يعمل المحرك الكهربائي بشكل منفصل عن محرك االحتراق الداخلي

( .3

) يوجد مواصفات خاصة للعدد واألدوات الالزم توفرها في ورشة مركبات الهايبرد

( .4

) ال يرتبط عمل العاكس المستخدم في المركبة الهجينة بخواص منبع التيار والحمل
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( .5

) يوجد عاكس خاص لضاغط المكيف الكهربائي

( .6

) يستخدم نظام تبريد خاص لبطارية الجهد العالي

( .7

) ال يوجد أهمية لدرجة ح اررة بطارية الجهد العالي

( .8

) عند تلف بطارية الهايبرد يتم وضعها في  200لتر من الماء المالح لمدة يومين

السؤال الثالث:
 .1ما هي وظيفة كل من المولد والمحرك الكهربائي في المركبة ؟
 .2اذكر أنواع البطاريات الجهد العالي المستخدمة في مركبات الهايبرد ؟
 .3اذكر الخطوات الالزم إتباعها عند التعامل مع بطارية الجهد العالي ؟
 .4أذكر ثالث أنواع من المحركات الكهربائية المستخدمة في السيارات الهجينة
 .5أذكر تصنيفات مركبات الهايبرد ؟
 .6وضح مبدأ عمل العاكس ؟
 .7أذكر مكونات نظام التبريد المستخدم لبطارية الجهد العالي ؟
 .8أذكر مكونات نظام التكيف في مركبات الهايبرد موضحا وظيفة كل جزء ؟

السؤال الرابع -:
فكر  ،تأمل  ،نفذ
قم بتصميم موقف تعليمي عن أحدى انظمة الرفاهية االخرى بالمركبة والتي تعمل بانظمة الجهد العالي
(حسب اختيار الطالب)
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اإلختبار العملي :تنفيذ الموقف التعلمي التالي:
موقف اإلختبار العملي :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر نضال وهو متدرب في مجال صيانة السيارات الهجينة الى ورشة العمل وطلب من المهندس رامي
المختص في صيانة السيارات الهجينة مساعدته في كيفية فك وتركيب بطارية الجهد العالي عن السيارة وخدمتها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أجمع البيانات ،
وأحللها

أخطط  ،وأقرر

-

اجمع البيانات عن أنواع البطاريات
المستخدمة في سيارات الهايبرد.

-

-

اجمع البيانات عن ميزات بطاريات
الجهد العالي في المركبات

-

-

اجمع البيانات عن إجراءات السالمة
الخاصة في التعامل مع بطارية الجهد
العالي

-

اجمع البيانات مكونات بطارية
الهايبرد وآلية عملها.

-

اجمع البيانات عن العدد واألدوات
الواجب استخدمها في التعامل بطارية
الجهد العالي

-

اجمع البيانات عن احتياجات ورشة
العمل للتعامل مع بطارية الجهد العالي

-

اجمع البيانات عن طرق حفظ وإتالف
بطارية الجهد العالي

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
انواع بطاريات الهايبرد

-

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
ميزات بطاريات الهايبرد

-

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
اجراءات السالمة المتعبة للتعامل مع
بطاريات الجهد العالي

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن
احتياجات ورشة الهايبرد والعدد
واالدوات المستخدمة في صيانة
بطاريات الهايبرد

-

اصنف البيانات التي جمعتها عن كيفية
تخزين واتالف بطاريات الهايبرد

-

-
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البحث العلمي
الحوار والمناقشة
الزيارات الميدانية

العمل التعاوني
الحوار والمناقشة
البحث العلمي
استمطار االفكار

-

طلب الزبون

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت

-

مصادر علمية موثوقة

-

كتالوجات سيارات
الهايبرد

-

البرامج العالمية
الخاصة بالسيارات

-

الشركات التي تعمل
بصيانة بطاريات
الهايبرد

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
مراجع علمية

-

عدد وأدوات (ساعة
قياس  ،قفازات  ،واقي
العينين  ،حذاء  ،مفكات
وزراديات )

-

لوحة خاصة بإجراءات
السالمة عند التعامل مع
بطارية الجهد العالي
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موقف اإلختبار العملي :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر نضال وهو متدرب في مجال صيانة السيارات الهجينة الى ورشة العمل وطلب من المهندس رامي
المختص في صيانة السيارات الهجينة مساعدته في كيفية فك وتركيب بطارية الجهد العالي عن السيارة وخدمتها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أنّفذ

-

اتفقد ارضية ورشة العمل من السوائل
وانظفها

-

-

اعزل منطقة العمل بإشارات تحذيرية
واضحة حتى ال يدخل احد غير
المختصين منطقة العمل

-

-

انظر الى لوحة اجراءات السالمة
المهنية والتزم بها

-

اتفقد العدد واالدوات وجاهزيتها للعمل
(ساعة فحص  1000فوات ،مفكات
معزولة ،زرديات معزولة ،سدات
مطاطية معزولة ال قطاب البطارية)

-

اتفحص وارتدي مالبس العمل
المناسبة

-

ابحث العلمي
الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة

-

وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور
لمكونات البطارية )

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع
خاصة للمركبات
الهايبرد)

-

شاشة عرض

-

فيلم وثائقي يوضح
اجزاء بطاريات
الهايبرد

-

اتفحص وارتدي القفازات لمقاومة
للجهد العالي

-

لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي

-

اتفحص وارتدي واقيات العينين

-

حذاء عمل معزول

-

اتفحص وارتدي الحذاء المناسب

-

اقراء دليل الصيانة "الكتالوج" لتحديد
موقع البطارية على السيارة واي
اجراءات اضافية يلزم االخذ بها حسب
تعليمات المنتج.

-

احدد خطوات فك بطارية الجهد العالي
عن السيارة حسب تعليمات المنتج
الموضحة في دليل الصيانة الخاص
بالمركبة.

-

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

واقي عينيين

-

ساعة قياس للجهد
العالي

-

مفكات وزراديات
معزولة

-

-

اطبق اجراءات تامين المركبة حسب
تعليمات المنتج الموضحة في دليل
الصيانة

ساعة فحص
مخصصة للجهد العالي

-

-

افك بطارية الجهد العالي عن المركبة
حسب تعليمات المنتج الموضحة في
دليل الصيانة الخاص بالمركبة.

طاولة عمل عليها
مطاط عازل للتيار
الكهربائي

-

اشارات تحذيرية للعمل
تحت الجهد العالي

-

اضع بطارية الجهد العالي بعد فكها
وازالتها من المركبة على طاولة العمل

-

وعاء ماء مملوء ب
 200لتر من الماء
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موقف اإلختبار العملي :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر نضال وهو متدرب في مجال صيانة السيارات الهجينة الى ورشة العمل وطلب من المهندس رامي
المختص في صيانة السيارات الهجينة مساعدته في كيفية فك وتركيب بطارية الجهد العالي عن السيارة وخدمتها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
المعزولة او حسب تعليمات المنتج.

أتحقق

-

اعيد قراءة اجراءات التعامل مع
بطارية الجهد العالي مرة اخرى قبل
البدء بفك اجزائها.

-

انظر الى اجزاء بطارية الجهد العالي
واحدد وظائفها وطريقة صيانتها
واتالفها "واالجزاء الرئيسية هي
نظام تبريد البطارية ،هيكل وجسم
البطارية ،كوابل الجهد العالي ،اقطاب
البطارية ،خاليا البطارية ،جهاز
التحكم الخاص بالبطارية ،واي اجزاء
اخرى قد تكون مذكورة في دليل
الصيانة"

-

اعيد تجميع بطارية الجهد العالي
بخطوات عكسية لطريقة الفك او
حسب تعليمات المنتج

-

اعيد تركيب بطارية الجهد العالي على
المركبة بخطوات عكسية او حسب
تعليمات المنتج

-

اتفقد العدد واالدوات واعيدها الى
مكانها المخصص

-

اتفقد اللباس الخاص واعيده الى مكانه
المخصص

-

انظف ورشة العمل

-

اتأكد من التزامي بإجراءات السالمة
المطلوبة .

-

أتأكد من جاهزية ورشة العمل للعمل
واحتوائها على ادوات االسعاف
والطوارئ

المشبع بالملح ألتالف
البطارية فيه ان لزم
االمر

-
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الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
لوحة إجراءات السالمة
وثائق ( مخططات ،
كتالوجات  ،صور
لمكونات المنظومة )
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موقف اإلختبار العملي :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر نضال وهو متدرب في مجال صيانة السيارات الهجينة الى ورشة العمل وطلب من المهندس رامي
المختص في صيانة السيارات الهجينة مساعدته في كيفية فك وتركيب بطارية الجهد العالي عن السيارة وخدمتها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
-

أوثق وأقدم

اتحقق من العدد واالدوات

-

جهاز حاسوب موصول
باإلنترنت ( مواقع
خاصة للمركبات
الهايبرد)
لباس خاص بالعمل مع
الجهد العالي
حذاء عمل معزول

-

اتحقق من اللباس الخاص بالتعامل مع
انظمة الهايبرد

-

اتحقق من تطابق دليل الصيانة
للمركبة التي اعمل عليها

-

-

-

أتأكد من احتواء دليل الصيانة على
اجراءات التعامل مع بطارية الجهد
العالي وكيفية اتالفها

-

-

اتحقق من تطبيق خطوات العمل
حسب تعليمات المنتج

كفوف يدين معزولة
للجهد العالي

-

واقي عينيين

-

اتحقق من اعادة كافة العدد واالدوات
واللباس الخاص الى مكانه بعد العمل

-

ساعة قياس للجهد
العالي

-

اتحقق من تنظيف مكان العمل .

-

مفكات وزراديات
معزولة

-

ساعة فحص
مخصصة للجهد العالي

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن انواع
بطاريات الهايبرد

-

جهاز حاسوب

-

اوثق البيانات التي جمعتها عن
خصائص واجزاء بطاريات الهايبرد.

-

اصمم جدوال ابيين فيه انواع بطاريات
الهايبرد وخصائصها وميزاتها .

-

اوثق اجراءات السالمة الخاصة
بالتعامل مع بطارية الجهد العالي

-

اوثق النتائج التي حصلت عليها اثناء
فك وتركيب بطارية الجهد العالي

-

اقدم عرضا ابيين فيه اجراءات
السالمة للتعامل مع بطاريات الجهد
العالي وكيفية فك وتركيب البطارية
وكيفية اتالف البطارية ان لزم االمر.

-
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الحوار والمناقشة
العمل التعاوني

-

جهاز عرض
قاعدة بيانات ورقية

الوحدة الثانية :تكنولوجيا المركبات الهجينة

موقف اإلختبار العملي :بطارية الجهد العالي في السيارة وخدمتها
وصف الموقف :حضر نضال وهو متدرب في مجال صيانة السيارات الهجينة الى ورشة العمل وطلب من المهندس رامي
المختص في صيانة السيارات الهجينة مساعدته في كيفية فك وتركيب بطارية الجهد العالي عن السيارة وخدمتها.
الوصف

خطوات العمل

الموارد

المنهجية

الكامل
أقوم

-

اطابق واقارن البيانات التي جمعتها
حول البطارية وأنواعها ومكوناتها
على المركبة باإلضافة الى مقارنتها
ببيانات مركبة أخرى.

-

اطابق واقارن مكونات والية عمل
واالتصال بين بطارية الجهد العالي
وباقي مكونات في المركبة مع البيانات
التي جمعتها من الزيارات العلمية
والمراجع العلمية واصوب االخطاء
ان وجدت .

-

-

-

الحوار والمناقشة
البحث العلمي
العمل التعاوني

-

طلب الزبون
جهاز حاسوب
كتالوج المركبة
قاعدة بيانات ورقية

مشروع الوحدة:1

ارسم كافة األجزاء الداخلية واألنظمة لسيارة الهايبرد ،ووضح كل نظام وكل
جزئية من النظام ،واعد تقري ار عن عمل كل منها.

** مع مراعاة مراحل المشروع :من اختيار المشروع ،التخطيط ،التنفيذ
وتقويم المشروع

.1
 1هذا نموذج المشروع من الممكن استخدامه للجميع او ألحد الفرق واختيار مشاريع أخرى للفرق األخرى ،وهو غير ملزم
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قائمة المصادر والمراجع
https://www.arabgt.com .1
https://www.addustour.com .2
https://afdc.energy.gov/vehicles/how-do-hybrid-electric-cars-work .3
https://www.fueleconomy.gov/feg/hybridtech.shtml .4
hybrid car handbook (training of trainers of aututronic training) forth unit. .5
https://oshaar.wordpress.com .6
بناء أنظمة القدرة والتحكم الكهربائية آلالت، سلسة الوحدات التدريبية المتكاملة،  كتاب صيانة اآلآلت الكهربائية.7
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