عنوان الوحدة الثالثة :تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

أناقش :البيانات و االشارات التي تظهر على لوحة التابلو امام السائق ذات اهميه في سيارات الهايبرد

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.

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

اعداد الوحدة :م .ثائر مراعبه
وبمشاركة فريق العمل :م .محمود عيسى وم .قيس خمايسة
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:

مراعبه ،ثائر وآخرون-أوبتموم لإلستشارات والتدريب .2019 ،تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة ،جهة اإلصدار:
التعاونية الدولية ” :“COOPIاإلتحاد األوروبي – القدس -فلسطين

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

يتوقع من الطلبه بعد دراسة هذه الوحده  ،والتفاعل مع انشطتها ان يكونوا قادرين على تشخيص وصيانة
االعطال الخاصه بسيارات الهايبرد من خالل :
 -1تحديد موقع ووظيفة اجزاء نظام الهايبرد .
 -2تشخيص وصيانة بطارية الجهد العالي .
 -3تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد .
 -4تشخيص اعطال نظام الفرامل واسترجاع الطاقه .
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الكفايات المهنيه :

الكفايات المهنيه المتوقع امتالكها بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحده  ،والتفاعل مع محتوياتها وانشطتها :

اوال  :الكفايات االحترافيه

• استخدام جهاز الفحص في فحص وتشخيص المركبة

• استخدام المعايير والبرامج الخاصه بالفك والتركيب وتحليل النتائج

• استعمال دليل الورشة سواء اون الين او ورقي في فك وتركيب وتشخيص االعطال الكهربائية
وااللكتروينة.

• فحص انظمة التشغيل والقيادة في المركبة وصيانتها.
• فحص الدوائر الكهربائية المختلفه في السيارات وصيانتها
• فحص وتشخيص االعطال االلكترونية وصيانتها

• القدرة على الفصل بين االعطال التي تخص نظام الكهرباء ومحرك االحتراق الداخلي.
• معالجة االعطال الكهربائية من خالل تحليل المشكله.
• تشخيص وصيانة بطارية الجهد العالي.
• تشخيص مشكالت الجهد المرتفع

• تشخيص وصيانة نظام التحويل ( المحول – العاكس ) . Inverter- Converter
• تشخيص وصيانة نظام نقل وتوزيع الحركه في المركبات الهجينه .
• تشخيص وصيانة المحركات الكهربائيه في المركبات الهجينه
• التعامل مع برامجيات الصيانه ومواقع القطع.

• تشخيص انظمة الهايبرد المختلفة باستخدام اجهزة الفحص.
• صيانة انظمة الهايبرد واجزائها في المركبة .
ثانيا  :الكفايات االجتماعيه والشخصيه :

• القدره على االتصال والتواصل مع الزبائن .
• مصداقية التعامل مع الزبون .
• القدرة على النقد البناء .
• تحمل المسؤوليه .
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• الثقه بالنفس .
• تقبل أراء اآلخرين .
• المحافظة على نظافة مكان العمل .
• البعد عن التجربة والخطأ .
•

العمل على تطوير الذات .

• البحث المعمق وحل المشكالت .
ثالثا :الكفايات المنهجية

• العمل التعاوني .

• الحوار والمناقشه .
• البحث العلمي .

• استمطار االفكار .
قواعد االمن والسالمه المهنيه :

يجب مراعاة قواعد االمن والسالمه المهنيه قبل تنفيذ اي مهمه  ،وفي سيارات الهايبرد يجب اتباع تعليمات

االمن والسالمه المهنيه بكل دقه  ،لما يشكل التعامل معها اهميه خاصه في ظل وجود خطر الكهرباء ذات

الجهد العالي  .وقبل العمل على المركبه يجب القيام بخطوات تأمين العمل على المركبه كما يلي :

 -التأكد بشكل قاطع أن نظام التشغيل في المركبة مفصول ،ومن غير الممكن أن يعمل في أثناء صيانة

المركبة .وأن وضع التهجين في المركبة مغلق.

 -عدم وضع مفتاح التشغيل على وضع التشغيل ONفي حالة الوقوف لمدة طويلة ألن ذلك يؤدي إلى

تفريغ المركم المساند . 12V

 نزع مفتاح التشغيل من المركبة ووضعه في مكان آمن بعيدا عن المركبة . -تستخدم في صناعة البطاريات الهجينه مواد كيماوية خطرة مثل القلويات الكاوية ،لذا يجب:

الحذر عند التعامل مع البطاريات الهجينه حيث أنها خطرة ،ويمكن أن تنفجر عند المناولة الخاطئة .
 إرتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة بما في ذلك القفازات المطاطية  ،ومئزر الحماية من-

القلويات وحذاء السالمة .

تحذير :تؤدي المحاليل المستخدمة في البطاريات بمختلف أنواعها إلى تحليل أنسجة أإلنسان عند

التعامل الخاطئ معها ويشكل عام وقبل تنفيذ عمليات الصيانة للمركبات الهجينه يجب التقيد بعمل
3
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ما يلي :
 -تثبيت عجالت المركبة وفرامل الوقوف.

 التعرف عل بيانات المركبة وطريقة تشغيلها.-

نزع مفتاح التشغيل وحفظه في مكان آمن .

 -تأمين المركبة على وضع اإلغالق.

 فصل أقطاب المركم وعدم لمس أو قطع خطوط الضغط العالي . نزع قابس الخدمة في المركبة الخاص بالصيانة ووضعه في مكان آمن . -اإلنتظار لمدة عشرة دقائق على األقل قبل بدء العمل .

 إرتداء قفازات واقية من المخاطر الكهربائيه في أثتاء العمل.-

وفي حالة تعذر سحب مفتاح التشغيل من المركبة لسبب ما ،يجب نزع المركم المساعد من المركبة .

_ نزع المصهر الرئيس من علبة المصهرات (الفيوزات)

 -فحص خطوط التغذية ذات الضغط العالي والتأكد من عدم إرتفاع درجة ح اررتها.

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 الثالثة تشخيص وصيانة المركبات الهجينيه
رقم الموقف
التعليمي
1
2
3
4

الموقف التعلمي
تحديد اجزاء نظام الهابيرد على المركبه ووظيفة كل جزء
تشخيص اعطال البطاريه الهجينه وصيانتها
تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد
تشخيص وصيانة نظام الفرامل واسترجاع الطاقه
Regenerative Braking
عدد الساعات اإلجمالية
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اإلطار الزمني(عدد
الساعات)
20
30
40
30
120
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الموقف التعلمي االول :تحديد اجزاء نظام الهايبرد على المركبه ووظيفة كل جزء
اشترى علي سيارة جديده هجينه ( هايبرد ) بعد أن باع سيارته التي كانت تعمل بوقود البنزين وطلب أن
يعرف االجزاء الرئيسيه لنظام الهايبرد وغير موجوده في السيارة التي باعها .
خطوات العمل
اجمع البيانات،
واحللها

أخطط وأقرر

أنفذ
( الجانب
العملي )

اتحقق

المنهجيه

الوصف

-

-

أجمع البيانات عن اجزاء السيارات
الهجينه األساسيه .

-

أجمع البيانات عن وحدات التحكم الخاصه
للتحكم بالسيارات الهجينه.

-

اجمع البياتات عن وظائف األجزاء
الرئيسيه لسيارات الهايبرد.

-

أجمع بيانات عن وظيفة كل وحدة تحكم
في السيارات الهجينه .

-

اصنف البيانات وافرغها عن اجزاء
السيارات الهجينه األساسيه .

-

-

اصنف البيانات وأكتب اسماء وحدات
التحكم الخاصه للتحكم بالسيارات الهجينه.

-

-

اعداد الخطة لتنفيذ
العمل

اكتب في جدول وظائف األجزاء الرئيسيه
لسيارات الهايبرد امام كل جزء.

-

-

اكتب في جدول وظيفة كل وحدة تحكم
في السيارات الهجينه .

تشكيل مجموعات
 ،وأجراء النقاش
الجماعي للبيانات
التي تم جمعها .

-

احدد اجراءات السالمه المهنية الالزمه
قبل تنفيذ المهمه

-

ارتدي مالبس العمل المناسبه والقفازات
العازله للجهد العالي .

-

اقوم بتأمين فصل المركبه من الجهد
العالي .

-

اقوم بالزيارات الميدانية لشركات
ووكاالت السيارات ذات العالقة .

-

اعاين مركبة الهايبرد واحدد موقع
االجزاء الرئيسيه على المركبه

-

احدد موقع وحدات التحكم ( الكمبيوترات
) على المركبه .

-

أتأكد من االلتزام بقواعد السالمة العامة
وارتداء مالبس العمل المناسبه .
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-

البحث العلمي
الحوار والمناقشة

الموارد
-

جهاز حاسوب
موصول باالنترنت

-

برنامج معلومات
خاص بالمركبات
مثل
AUTODATA-

-

-

-

استمطار االفكار
الحوار والمناقشة

العمل التعاوني

-

جهاز حاسوب
موصول باالنترنت

-

كتالوجات خاصة
بسيارات الهايبرد

-

أقالموأوراق

-

الحوار والمناقشة

مراجع علمية
مواقع خاصة
بمركبات الهايبرد

-

مركبه او نموذج
تعليمي لسيارة
هايبرد او فيديو
الجزاء سيارة
الهايبرد ووحدات
التحكم .

-

زيارات ميدانية
.
.

-

كتالوجات سيارات

الحوار والمناقشة

العمل التعاوني

اوراق واقالم

-

المنهاج المقرر.

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

الموقف التعلمي االول :تحديد اجزاء نظام الهايبرد على المركبه ووظيفة كل جزء
اشترى علي سيارة جديده هجينه ( هايبرد ) بعد أن باع سيارته التي كانت تعمل بوقود البنزين وطلب أن
يعرف االجزاء الرئيسيه لنظام الهايبرد وغير موجوده في السيارة التي باعها .
خطوات العمل

الوصف
-

-

أقارن مع زمالء العمل .

-

أوثق وأقدم

أقوم

المنهجيه
أتحقق من تأمين المركبه وفصلها عن
الجهد العالي .

أتقحق مع أتعلم في المنهاج المقرر .

-

أرسم مخطط صندوقي كامل وأعين عليه
االجزاء ووحدات التحكم .

-

أقارن بين اجزاء المركبات الهجينه
والتقليديه وأحدد الفرق بينها .
أحدد االعطال المحتمله المتعلقه بكل
وحدة تحكم .
أتأكد من رضا علي ومعرفته للفرق بين
السيارات الهجينه والتقليديه .

-

-

اعمال للزمالء .

أقارن مع كتالوجات من شركات .

أوثق البيانات التي جمعت
 أعمل جدول بأسماء االجزاء ووظائفها . أعمل جدول بأسماء وحدات التحكمووظائفها

-

الموارد

-

-

اسئله :
 -1عدد مكونات نظام السيارات الهجينه الرئيسيه .
 -2عدد وحدات التحكم المستخدمه للتحكم في سيارات الهايبرد .
 -3ما هي وظيفة وحدة التحكم بالجهد العالي  HV ECU؟
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الحوار والمناقشة
لعب األدوار

النقاش الجماعي
البحث العلمي
استمطار االفكار

-

.

-

توثيق النتائج ،
وعمل ملف خاص
عن المركبة .

-

عمل جدول
بخصائص المركبة
.

-

عمل جدول خاص
برموز المركبة .

-

.جهاز حاسوب مع
انترنت

-

ورقة عمل تقيميه .

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

نشاط رقم : 1أحدد على المركبه اجزاء نظام الهايبرد ووظيفة كل جزء .
اتعلم :
المركبات الهجينه هي نوع من المركبات تم تصنيعها من قبل شركات السيارات العالميه  ،للبحث عن حلول بديله لمشكلة الوقود التقليدي ،
وخفض استهالك المركبات للوقود  ،وتقليل انبعاثات االحتراق الضاره  ،ويطلق على اي مركبه تجمع بين مصدرين او اكثر للطاقه في
تشغيلها اسم مركبه هجينه  .وغالبا ما يتم استخدام محرك احتراق داخلي الى جانب بطارية جهد عالي ومولد كهربائي .
مكونات المركبه الهجينه الرئيسيه ووظيفتها .
ال تعمل كل المركبات الهجينه بنفس الطريقة ،فالتطبيقات التي تعتمدها الشركات في مركباتها الهجينه تختلف فيما بينها من حيث قوة الجر
على العجالت ،وطبيعة تدخل المحرك الكهربائي للعمل في أثناء القيادة ،وكيفية شحن بطاريات الضغط العالي ،واستهالك الطاقة ،ففي
بعض األنواع من المركبات الهجينه يستخدم محرك كهربائي واحد يتصل بنفس منظومة الحركة لمحرك اإلحتراق الرئيس في المركبة ،أما
في مركبات أخرى فيستخدم أكثر من محرك كهربائي مزودة بمنظومة نقل للقدرة منفصلة .
وبشكل عام تتكون المركبة الهجينه من محرك إحتراق داخلي (بنزين) يشبه في تركيبه المحركات المستخدمة في المركبات غير الهجينه،
ولكن محرك اإلحتراقً هنا أصغر حجما ،ويستخدم تقنيات خاصة لخفض االنبعاثات ،وزيادة الكفاءة ،ومحرك جر كهربائي متطور ،ومولد/
محرك يشبه محرك الجر في تركيبه ،ولكن وظيفته تنحصر في إنتاج الطاقة الكهربائيه فقط ،باإلضافة إلى بطارية الجهد العالي المستخدمة
في تخزين الطاقة الكهربائيه الستعمال محرك الجر الكهربائي.
ويستمد المحرك االكهربائي في المركبات االهجينه طاقته من بطارية الضغط العالي ،ولكنه في نفس الوقت يستطيع تزويد البطاريات
بالطاقة ،ومجموعة ناقل الحركة التي تؤدي نفس الوظيفة التي تؤديها في المركبة التقليدية .وهكذا فالمركبة الهجينه تعمل من خالل التكامل
بين عمل كل من محرك اإلحتراق الداخلي ،وباقي اجزاء المركبه الهجينه كما يظهر في شكل رقم (. )1

شكل رقم ( : ) 1مكونات السيارات الهجينه
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نشاط رقم  : 2أرسم المخطط الصندوقي لوحدات التحكم و نظام التحكم بسيارات
الهايبرد .

أتعلم
وكما يحتوي نظام التحكم بالسيارات الهجينه على عدد من وحدات التحكم والمكونات والتي تظهر في
الشكل رقم ( )2وهي :
 -1مجموعة المحاور الهجينه  : Hybrid Transaxleوتتكون من
 محرك كهربائي  MG1يعمل كمولد وبادىء تشغيل . محرك كهربائي MG2يعمل على تحريك المركبه واسترجاع الطاقه عند الفرمله . مجموعة التروس الكوكبيه : -2محرك االحتراق الداخلي .
 -3مجموعة العاكس  : Inverterوتتكون من عاكس  ،محول تعزيز  ،محول ، DC-DC
وعاكس . A/C
 HV ECU -4وحدة التحكم بالجهد العالي للمركبه  :تقوم بجمع المعلومات من الحساسات وترسل
النتيجه المحسوبه الى وحدة التحم لمحرك االحتراق الداخلي  ECMومجموعة العاكس Inverter
وكمبيوتر بطارية الجهد العالي ،وكمبيوتر التحكم بفرامل استرجاع الطاقه .
 -5حساس موقع يد الغيارات .
 -6حساس موقع دعسة الوقود الذي يحول زاوية الدعسه الى اشاره كهربائيه .
 -7كمبيوتر التحكم بفرامل استرجاع الطاقه .
 -8وحدة التحم بمحرك االحتراق الداخلي . ECM
 -9بطارية الجهد العالي .
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شكل رقم  : 2مخطط التحكم بالسيارات الهجينه
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نشاط رقم  : 3بالرجوع الى برنامج  ، Auto Dataماذا تعني الرموز و االشارات الخاصه بالمحرك في
الشكل رقم : 3

شكل رقم (  : )3رموز واشارات خاصه بأعطال المحرك

االسئله :
 -1عين على المركبه مكونات نظام السيارات الهجينه الرئيسيه .
 -2حدد على المركبه موقع وحدات التحكم المستخدمه للتحكم في سيارات الهايبرد

الموقف التعلمي الثاني  :تشخيص اعطال البطاريه الهجينه وصيانتها
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شكى سعيد الذي يمتلك مركبه هجينه من فقدان بطارية الجهد العالي للشحن أسرع
من المعتاد عليه ،وزيادة عمل محرك البنزين اكثر من المعتاد عليه ،واصبح شحن البطاريه بطيء نسبيا .
خطوات العمل
اجمع البيانات،
واحللها

المنهجيه

الوصف

 -البحث العلمي

 -أجمع البيانات عن انواع

 -الحوار

البطاريات .
 -أجمع البيانات عن عناصر وحدة

والمناقشة

التحكم بالبطاريه
-

الموارد
 جهاز حاسوبموصول
باالنترنت
 -برنامج

أجمع البياتات عن وظائف

معلومات

الحساسات المتعلقه بوحدة التحكم

خاص

بالبطاريه.

بالمركبات مثل

 -أجمع معلومات عن المفعالت

AUTODATA-

المتعلقه بوحدة التحكم بالبطاريه

 -أوراق واقالم

 أجمع المعلومات عن أعطالالبطاريه
أخطط وأقرر

 اصنف البيانات وافرغها فيجدول يحدد أسماء الحساسات .
 أصنف اليانات وأكتب اسماءالمفعالت .

 العصفالذهني
 الحواروالمناقشة

 أكتب في جدول وظائف األجزاءالخاصه بنظام التحكم بوحدة
البطاريه.

 اعداد الخطةلتنفيذ العمل
 -تشكيل

 أحدد اجراءات السالمه المهنيةالالزمه قبل تنفيذ المهمه

موصول
باالنترنت
 كتالوجاتخاصة بسيارات
الهايبرد
 -أقالم وأوراق

مجموعات ،

 -مراجع علمية

وأجراء النقاش

 -مواقع خاصة

الجماعي
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 -جهاز حاسوب

بمركبات

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

الموقف التعلمي الثاني  :تشخيص اعطال البطاريه الهجينه وصيانتها
شكى سعيد الذي يمتلك مركبه هجينه من فقدان بطارية الجهد العالي للشحن أسرع
من المعتاد عليه ،وزيادة عمل محرك البنزين اكثر من المعتاد عليه ،واصبح شحن البطاريه بطيء نسبيا .
خطوات العمل

المنهجيه

الوصف

للبيانات التي

الموارد
الهايبرد

تم جمعها .
أنفذ

( الجانب العملي

 أرتدي مالبس العمل والقفازاتالعازله للجهد العالي قبل البدء

)

بالعمل على المركبه.
-

 العمل التعاوني الحواروالمناقشة

اقوم بتأمين فصل المركبه من الجهد
العالي .

 -استخدم جهاز الفحص المتوفر

 البحثواالكتشاف

 مركبه اونموذجتعليمي لسيارة
هايبرد
 جهاز تشخيصلفحص المركبه
.

لقراءة األعطال المخزنه في

 -زيارات ميدانية

Battery ECU

.

 -احدد موقع العطل على المركبه

.

 أعمل الصيانه الالزمه للبطاريهبعد قراءة كتالوج الشركه الصانعه
أتحقق

 اتأكد من االلتزام بقواعد السالمةالعامة من لباس وتأمين فصل
المركبه عن الجهد العالي .
 -أقارن مع زمالء العمل .

 الحواروالمناقشة

سيارات
 المنهاجالمقرر.

 -أناقش مع زمالء العمل

 -أعمال الزمالء

االختالفات .
-

 -العمل التعاوني

 -كتالوجات

.

أقارن مع كتالوجات من شركات
صانعه .
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الموقف التعلمي الثاني  :تشخيص اعطال البطاريه الهجينه وصيانتها
شكى سعيد الذي يمتلك مركبه هجينه من فقدان بطارية الجهد العالي للشحن أسرع
من المعتاد عليه ،وزيادة عمل محرك البنزين اكثر من المعتاد عليه ،واصبح شحن البطاريه بطيء نسبيا .
خطوات العمل

الوصف

الموارد

المنهجيه

 أراجع خطوات العمل حسببرتوكول التشخيص والصيانه
المعول به للشركه الصانعه
أوثق وأقدم

 أوثق األخطاء واألعطال التي تمتحديدها .

 -أوثق اجراءات السالمه التي تم

اتبعها ضمن قائمه رصد وتحقق

 -اصلح العطل في المركبه

أقوم

 -اقدم نصح وتوجيه لصاحب

المركبه عن االستخدام الصحيح

للمركبه .

 اشارك زمالئي النتائج التيتوصلت لها .

 الحواروالمناقشة

وتحقق

 -لعب األدوار

 ملف خاصبصيانة المركبه

 النقاشالجماعي
-

البحث العلمي

 استمطاراالفكار

 -أستمع الى رأي صاحب المركبه

هل تمت معالجة مشكلة البطاريه
والشحن

اسئله :
 -1عدد اسماء حساسات الح ارره في نظام وحدة التحكم ببطارية الجهد العالي .
 -2ما هي وظيفة المرحالت الثالث ؟
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 -قائمة رصد

 جهاز حاسوبمع انترنت
 ورقة عملتقيميه .

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

أتعلم:
تقديم :
تعد البطاريات الهجينه من أهم اجهزة تخزين الطاقة الالزمة لتشغيل المركبات الهجينه  ،وتعتبر المستودع
الرئيس لتخزين الطاقة الكهربائيه في هذه المركبات .وتستخدم البطاريات بشكل عام في تحويل الطاقة
الكيماوية إلتى طاقة كهربائيه من خالل عملية التفريغ وتحويل الطاقة الكهربائيه إلى طاقة وضع كيماوية
خالل عملية الشحن ،وتمتاز البطاريات الهجينه بكثافة عالية للطاقة  ،وتتحمل عدد كبير من مرات الشحن
والتفريغ.
التحكم بعمل البطارية الهجينه
يعتمد التحكم بمستوى الشحن في البطاريات الهجينة على كل من درجة ح اررة البطارية في أثناء العمل ،وعلي
فولتيتها وشدة التيار المار بها ،ويتم التحكم بعملها بواسطة وحدة تحكم تستقبل اإلشارات من حساسات الح اررة
والتيار ،ويبين الشكل ( )4موقع بطارية الجهد العالي HV Battery

 ،ويبين شكل رقم  5عناصر

وحدة التحكم بالبطارية الهجينه في المركبات  ،وقد تم تطوير هذا النظام ،لضمان إدارة فعالة للبطارية
الهجينه لها القدرة على قياس الفولطية والتيار ودرجات الح اررة ،باإلضافة إلى قياس مستوى الشحن في أثناء
قيادة المركبة بالتكامل مع شبكة المراقبة واإلتصال  CANفي المركبة .ويستخدم أيضا حساس التيار ذو
الفولتية العالية والذي يعتبر مثاليا إلستشعار حالة بطاريات (الليثيوم  -أيون) عالية الجهد في السيارات
الهجينه  .وتستخدم وحدة التحكم بعمل البطارية شبكة مراقبة

CAN Network Area Controller

بالتكامل مع وحدة التحكم بعمل المركبة )  (ECUالمتصلة بشبكة اإللكترونيات ووحدة التحكم بعمل محرك
اإلحتراق الداخلي ) . (ECM
وتتلخص وظائف وحدة التحكم بالبطاريه بالوظائف التاليه:
 -1تقدر تيار الشحن  /التفريغ ومخرج الشحن والتفريغ المطلوب من قبل وحدة التحكم بالجهد العالي
 HV ECUللمحافظ على الشحن ضمن مركز متوسط  %60وهو ما يسمى State of SOC
 Chargingاي حالة الشحن .
 -2تقدر مقدار الح ارره المتولده خالل الشحن والتفريغ وضبط مروحة التبريد للمحافظه على درجة ح اررة
بطارية الجهد العالي .
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 -3تراقب الح ارره والجهد واذا حدثت مشكله او عطل يحد من او يقف عملية الشحن والتفريغ لحماية
بطارية الجهد العالي .

شكل رقم  : 4موقع بطارية الجهد العالي

شكل رقم  : 5وحدة التحكم ببطارية الجهد العالي
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المرحالت الرئيسيه للنظام : System Main Relay

وظيفتها وصل خطوط الجهد العالي في الدائرة بالبطارية الهجينة ،حيث تعمل في حالة توقف المركبة عن
العمل على منع سريان التيار الكهربائي من البطارية إلى خطوط الجهد العالي .ويعمل المرحل الرئيس
المبين في الشكل ( )6في المركبة ،على قفل نظام الضغط العالي في الحاالت التالية:
 في حال وضع اإلغالق لمفتاح التشغيل .-

عند قطع التغذية من خالل المركم المساند12V

في حال نزع فاصل االمان( الخدمة) .

 -في حالة تعطل الحساس الخاص بالعاكس او بالوسائد الهوائيه عند تعرض المركبة لحادث

شكل رقم ( : ) 6المرحالت الرئيسيه للنظام

نظام تبريد بطارية الهايبرد () HV Battery Cooling System
تعمل وحدة التحكم ببطارية الجهد العالي على تحديد درجة ح اررة البطاريه من خالل ثالثة حساسات،حساس
درجة ح ارره على البطاريه وحساس درجة ح اررة الهواء الداخل وباالعتماد على هذه القراءات تعمل وحدة
التحكم بالبطاريه على ضبط مدة دورة التبريد للمحافظه على درجة ح اررة البطاريه ضمن الحد المقبول .
ويوضح الشكل رقم  7اجزاء نظام التبريد لبطارية الجهد العالي .
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شكل رقم  7اجزاء نظام التبريد لبطارية الجهد العالي .

نشاط رقم  : 1استخدم جهاز الفحص في تشخيص أعطال البطارية الهجينه

أتعلم
تشخيص أعطال البطارية الهجينه ،ومعالجتها
يقوم نظام التحكم بعمل البطارية الهجينه في المركبات بمراقبة وعرض حالة عناصر البطارية في أثناء العمل
عبر وحدة التحكم الخاصة بالنظام ،وإرسال المعلومات إلى وحدة التحكم بعمل المركبة لتصحيح وضع العمل،
باإلضافة إلى التحكم في عمل مروحة التبريد للمحافظة على درجة ح اررة البطارية ضمن الحدود المسموح
بها .وتستخدم وحدة السيطرة والتحكم في هذا النظام وحدة تشخيص ذاتي ألعطال النظام  ،وظيفتها التحذير
من حدوث عطل ما في أحد عناصرالبطارية ،وفي حال تلف البطارية يضئ مصباح التحذير الرئيس في
المركبة  ،وفي نفس الوقت تظهر إشارة على شاشة العرض الخاصة بعمل المركبة كما في الشكل ، 8
وعندما يعمل أحد عناصر البطارية بصورة غير صحيحة تقوم وحدة التشخيص الذاتي في وحدة التحكم بعمل
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البطارية بإضائة المصباح وويتم في هذه الحالة تشخيص وتحليل األعطال المسجلة في وحدات التحكم
بأنظمة عمل المركبة بدقة بإستخدام جهاز الفحص  ،Scan Toolوالذي يتم توصيله بالمركبة.

شكل رقم  : 8مصباح التحذير الرئيس في المركبة
نشاط رقم  : 2اعمل الصيانه الالزمه للبطاريه متبنعين اجراءات السالمة العامة

إجراءات السالمة عند التعامل مع البطاريات الهجينه .
يعتبر التأكد من تثبيت مفتاح التشغيل على وضعية أإلغالق من أهم عوامل السالمة الشخصية الخاصة عند
صيانة المركبات الهجينه ،وذلك بسبب عمل المركبة دون ضجيج في أثناء الوقوف ،وإمتالك األنظمة الهجينه
القدرة على التوقف عن العمل تلقائيا وإعادة التشغيل عند التبديل من وضعية عمل البطارية الهجينه إلى عمل
محرك أإلحتراق الداخلي ،كما ان معظم المركبات الهجينه يمكن تشغيلها عن بعد لذا ال بد من التأكد ،وأخذ
جميع اإلحتياطتات الالزمة لعدم تشغيلها في أثناء تنفيذ عمليات الصيانة.
ومن هذه اإلحتياطات ما يلي:
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-

التأكد بشكل قاطع أن نظام التشغيل في المركبة مفصول ،ومن غير الممكن أن يعمل في أثناء
صيانة المركبة .وأن وضعالتهجين في المركبة مغلق.

-

عدم وضع مفتاح التشغيل على وضع التشغيل ONفي حالة الوقوف لمدة طويلة ألن ذلك يؤدي
إلى تفريغ المركم المساند 12V

 نزع مفتاح التشغيل من المركبة ووضعه في مكان آمن بعيدا عن المركبةوتستخدم في صناعة البطاريات الهجينه مواد كيماوية خطرة مثل القلويات الكاوية ،لذا يجب :
 الحذر عند التعامل مع البطاريات الهجينه حيث أنها خطرة ،ويمكن أن تنفجر عند المناولة الخاطئة .-

إرتداء معدات الوقاية الشخصية المناسبة بما في ذلك القفازات المطاطية  ،ومئزر الحماية من
القلويات وحذاء السالمة .

-

تحذير :تؤدي المحاليل المستخدمة في البطاريات بمختلف أنواعها إلى تحليل أنسجة أإلنسان عند
التعامل الخاطئ معها وبشكل عام وقبل تنفيذ عمليات الصيانة للمركبات الهجينه يجب التقيد بعمل
بما يلي:

-

تثبيت عجالت المركبة وفرامل الوقوف.
التعرف عل بيانات المركبة وطريقة تشغيلهاا.

 نزع مفتاح التشغيل وحفظه في مكان آمن . تأمين المركبة على وضع اإلغالق.-

فصل أقطاب المركم وعدم لمس أو قطع خطوط الضغط العالي .

 نزع قابس الخدمة في المركبة الخاص بالصيانة ووضعه في مكان أمن . اإلنتظار لمدة عشرة دقائق على األقل قبل بدء العمل . إرتداء قفازات واقية من المخاطر الكهربائيه في أثتاء العمل.-

وفي حالة تعذر سحب مفتاح التشغيل من المركبة لسبب ما ،يجب نزع المركم المساعد من المركبة .
 -نزع المصهرر الرئيس من علبة المصهرات(الفيوزات)

 -فحص خطوط التغذية ذات الضغط العالي والتأكد من عدم إرتفاع درجة ح اررتها
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نشاط رقم  : 3اعمل تقرير من خالل زيارة احد الورش المختصه بصيانة سيارات
الهايبرد عن صيانة البطاريه موضحا القطع المستعمله و تكلفتها
اسئله :
 -1ما وظيفة وحدة التحكم ببطارية الجهد العالي؟
 -2ما المقصود في  SOC؟
الموقف التعلمي الثالث  :تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد
اراد احد صالح شراء مركبه هجينه ( هايبرد ) فاكتشف ان ضوء صيانة المحرك مضاء  ،وسأل ما هي المشاكل
المتوقعة الضاءة لمبة فحص المحرك .
خطوات العمل
اجمع البيانات،
واحللها

المنهجيه

الوصف
 أجمع البيانات عن منظومة القدرةوالنقل في المركبات الهجينه ،

 -الحوار والمناقشة

 جهاز حاسوبموصول

األجزاء الرئيسة لها.
 أجمع البيانات عن أعطال نظامالنقل وتوزيع القدرة في المركبات
الهجينه
-

 -البحث العلمي

الموارد

باالنترنت
 برنامج معلوماتخاص بالمركبات
مثل

اجمع البياتات عن
المحركات الكهربائيه في السيارات
الهجينه

 أجمع بيانات عن منظومة العاكس /المحول في المركبات الهجينه.
 اجمع البيانات عن أعطالمنظومة القدرة والنقل والمحركات
الكهربائيه والعاكس/محول
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الموقف التعلمي الثالث  :تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد
اراد احد صالح شراء مركبه هجينه ( هايبرد ) فاكتشف ان ضوء صيانة المحرك مضاء  ،وسأل ما هي المشاكل
المتوقعة الضاءة لمبة فحص المحرك .
خطوات العمل
أخطط وأقرر

المنهجيه

الوصف
 -أصنف البيانات وأفرغها في جدول

 -العصف الذهني

 -جهاز حاسوب

يحدد األخطاء الكهربائيه لمنظومة

 -الحوار والمناقشة

موصول

القدرة والنقل والمحركات الكهربائيه

 -اعداد الخطة

باالنترنت

والعاكس/محول

لتنفيذ العمل

 -أصنف اليانات وأحدد االخطاء

( الجانب
العملي )

بسيارات الهايبرد

والمشاكل الميكانيكيه لمنظومة

مجموعات ،

القدرة والنقل والمحركات الكهربائيه

وأجراء النقاش

 -مراجع علمية

والعاكس/محول

الجماعي

 -مواقع خاصة

الالزمه قبل تنفيذ المهمه
-

 -تشكيل

 كتالوجات خاصة -أقالم وأوراق

 احدد اجراءات السالمه المهنيةأنفذ

الموارد

للبيانات التي تم

بمركبات الهايبرد

جمعها .

التزام الطالب بقواعد السالمة العامة

 -العمل التعاوني

 -مركبه او نموذج

والصحة المهنية قبل البدء بالعمل

 -الحوار والمناقشة

تعليمي لسيارة

 -البحث

هايبرد

على

المركبه .ارتدي مالبس العمل

المناسبه والقفازات العازله للجهد العالي .

 -استخدم جهاز الفحص المتوفر

اقوم بتأمين فصل المركبه من الجهد العالي .

لقراءة االعطال المخزنه في HV
 ECUكمبيوتر المركبه
 احدد بعد قراءة كتالوج الشركهالصانعه موقع العطل على
المركبه .
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الموقف التعلمي الثالث  :تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد
اراد احد صالح شراء مركبه هجينه ( هايبرد ) فاكتشف ان ضوء صيانة المحرك مضاء  ،وسأل ما هي المشاكل
المتوقعة الضاءة لمبة فحص المحرك .
خطوات العمل

المنهجيه

الوصف

الموارد

 اتأكد من جودة وصحة القراءاتالحيه للمركبه.
اتحقق

 اتأكد من االلتزام بقواعد السالمةالعامة

 -العمل التعاوني

 -كتالوجات

 -الحوار والمناقشة

سيارات

 اقارن مع زمالء العمل .-

 -المنهاج المقرر.

اقارن مع كتالوجات من شركات

 -اعمال الزمالء .

صانعه .
 أارجع خطوات العمل حسببرتوكول التشخيص والصيانه
المعول به للشركه الصانعه .
 أتحقق من تطابق التشخيص الذيوصلت له مع تذمرات صاحب
المركبه .
 أتحقق من القراءات مع مركبهاخرى عامله دون مشاكل .
أوثق وأقدم

 أوثق األخطاء واألعطال التي تمتحديدها .

 أوثق اجراءات السالمه التي تماتبعها ضمن قائمه رصد وتحقق .

 -أوثق القراءات الحقيقيه التي قراءتها
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الموقف التعلمي الثالث  :تشخيص اعطال نظام التحكم بسيارات الهايبرد
اراد احد صالح شراء مركبه هجينه ( هايبرد ) فاكتشف ان ضوء صيانة المحرك مضاء  ،وسأل ما هي المشاكل
المتوقعة الضاءة لمبة فحص المحرك .
خطوات العمل
أقوم

الوصف

المنهجيه

 -أصلح العطل في المركبه

 أقدم نصح وتوجيه لصاحب المركبهعن االستخدام الصحيح للمركبه .

 -استمع لصاحب المركبه ورضاه

الموارد

 النقاش الجماعي-

البحث العلمي

 -استمطار االفكار

عن حل المشكله .

 .جهاز حاسوبمع انترنت
 ورقة عمل تقيميه.

 أشارك زمالئي النتائج التي توصلتلها .

األسئله :
 -1ما هي اكثر اعطال المحركات الكهربائيه شيوعا ؟
 -2ما هي وحدة التحكم المسؤؤله عن اعطال العاكس/المحول؟
 -3ماهي درجة الح اررة المثاليه لقياس مقاومة ملفات المحرك الكهربائي؟
نشاط رقم  :1صنف االعطال بناء على النظام ( االنفيرتر  ،محركات الكهرباء ،
مجموعة نقل القدره ).

أتعلم
يعمل نظام التحكم بسيارات الهايبرد على على مراقبة وضبط جميع خصائص نظام نقل القدره في الهايبرد
فيعمل على  :تنظيم عمل محرك االحتراق والمحرك االول  MG1والمحرك الثاني  MG2حتى تتوافق مع
متطلبات القياده للمركبه من اشارة حساس موقع يد الغيارات  ،وحساس موقع دعسة الوقود وسرعة المركبه .
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ويتحكم بنظام المحاور الهجينه  ،ويراقب عمل العاكس والمحول  .وفيما يلي نستعرض المكونات التي
تساعد نظام التحكم بسيارات الهايبرد .
نظام نقل وتوزيع القدره السيارات الهجينه :
وتتكون منظومة القدرة والنقل في المركبات الهجينة من األجزاء الرئيسة التالية ،المبينة في شكل رقم () 9

شكل رقم (  : )9االجزاء الرئيسيه لنظام نقل وتوزيع القدره

نشاط رقم  : 2استخدم جهاز الفحص لقراءة االخطاء وتشخيص أعطال نظام النقل
وتوزيع القدرة في المركبات الهجينه .
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أتعلم
تشخيص أعطال نظام النقل وتوزيع القدرة في المركبات الهجينه :
ال شك أن التكنولوجيا المتقدمة في فحص المركبات من أهم المرتكزات التي يتم اإلعتماد عليها لفحص
جميع األجزاء الميكانيكية والكهربائيه في المركبة ،باإلضافة إلى الهيكل الخارجي ،وفي تحديد الحالة العامة
للمركبة ،وإلغاء نسبة الخطأ البشري من معادلة الفحص .عندما يضيئ مصباح التحذير المثبت بلوحة القيادة
أمام السائق ،كما في الشكل  ،فقد يشير إلى وجود عطل ما في منطومة القدرة ونقل الحركة في المركبة،
وعلى سبيل المثال إذا ظهر أحد الرموز التالية على شاشة الماسح الضوئي في مركبات تويوتا الهجينه
P3125أو  P3009فهذا يعني وجود تسرب في الجهد العالي وأن ناقل الحركة المحوري بحاجة إلى تبديل .
ومن المعلوم أن المركبات الحديثة مزودة بحساسات تلتقط أي اختالالت في أثناء العمل ،لتنبيه وحدة التحكم
إلى وجود عطل ما ،ولتحديد ماهية العطل ،يمكنك إستخدام جهاز مسح األعطال المتوفر بأشكال وأنواع
مختلفة يشير إلى الجزء الذي سيبين لك رم از معينا  ،وإذا كان العطل في أجهزة النقل ،فهنا يجب نزع الجهاز
المعني وإصالح العطل .ويمكنك تشخيص أعطال المركبات الهجينه بإستخدام أجهزة المسح الضوئي بنفس
الطريقة كما في المركبات التقليدية ،حيث يمكنك الوصول إلى رمز الخطأ والبيانات ومدخالت اجهزة
االستشعار واالختبارات الذاتية المختلفة بإستخدام أداة المسح الضوئي وبرامج التشخيص الخاصة بالمركبة
المعنية  .وقد وفرت أدوات المسح الضوئي أحدث برامج الفحص لتحقيق تشخيص األعطال من خالل القدره
على قراءة األعطال لجميع وحدات التحكم االلكترونية بالمحرك وناقل الحركة والفرامل المانعة لالنغالق
والوسائد الهوائيه  ،وعمل اختبار الفصل والتشغيل لجميع المشغالت المتصلة بوحدات التحكم في المركبة .
وتتميز اجهزة المسح بإمكانية تحويل القيم  Current Dataالمقروءة من المركبة إلى قيم مرسومة
Graph

على شاشة الجهاز ،وعمل المعايرات الالزمة للمشغالت التي تحتاج معايرة .وتقدم الشركات

الصانعة المخططات التفصيلية لكافة رموز التشخيص الخاصة بأجهزه المسح الضوئي لقرائتها وتحديد العطل
وإستبعاد إحتماالت تشخيص األعطال العشوائية ،حيث يمكنك إكتشاف الخطأ بدقة بعد إجراء الفحوص
التشخيصية للمركبة ،وتحديد العنصر الخاطئ الذي تحتاج إلى استبداله وعادة ما يكون مرفق بكل جزء
بالتحكم أماكن األعطال ومسمياتها ومكوناتها التى تتيح لك التعرف أكثر على وظائف الجزء المتعطل
والتوجيه ألصالحه ومن ثم يمكن التعرف على األعطال التى يمكن أن تواجهك الخذ الحظر لعدم حدوثها
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ويمكنك تشخيص بعض األعطال بإستحدام الحواس مثل فحص الزيوت المستخدمة في المركبة ومستواها،
وظهور األصوات غير الطبيعية في أثناء القيادة والفحص على الطريق ،فتلف كراسي التحميل مثل
Bearing Failures

يؤدي إلى ظهور أصوات غير طبيعية  ،فاألصوات التي تظهر في أثناء مرحلة

الشحن وعند بدء الحركة ترتبط بتلف محامل المولد ،بينما الضوضاء في أثناء القيادة يمكن أن تكون صادرة
عن محامل أخرى مثل محامل العجل .وبما أن مجموعة تروس وحدة تقسيم القدرة تدور بسرعات مرتفعة ،
ويتم تخفيضها بواسطة تروس النقل النهائي لتأمين العجالت الدافعة بها ،لذا فإن ارتفاع الصوت يدل على أن
الخطأ هو في المحرك الكهربائي.
المحركات الكهربائيه في السيارات الهجينه :
 االعطال الكهربائيه :من بنود الصيانة الضرورية في المركبات الهجينه إجراء الفحص المنتظم الجهزتها الكهربائيه مثل
البطارية الهجينه ،ومحركات المركبة الكهربائيه ،وأألجزاء المرتبطة بها ،والكشف عن التسربات
الكهربائيه High Voltage Leaksإلى الهيكل ،حيث يعد تسريب الضغط العالي إلى هيكل المركبة،
من أكثر األعطال انتشا ار فيها  ،بالمقارنة مع جهزة وأنظمة الطاقة األخرى في المركبة.
هناك إمكانية احتراق الملفات في المحركات الكهربائيه المستخدمة في المركبات الهجينه واردة في
أثناء استثمارها وقيادتها ،كما هو مبين في الشكل ( ) 10

شكل رقم ( : ) 10الملفات في المحركات الكهربائيه
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إال أن هذه الحالة أن تكون أقل شيوعا في المركبات التي يتم لها إجراء الصيانة الدورية في الفترات
الموصى بها من قبل الشركات الصانعه ،ومن المعلوم أن المحرك الكهربائي ثالثي الفاز يمتلك
مقاومات كهربائيه متساوية في ملفاته ،لكنه عند حدوث قصر في أحد ملفات المحرك يؤدي إلى
إختالفها ،ويتم قياس هذا اإلختالف من خالل قياس المقاومات في فازات المحرك ،كما في دليل
الصيانة الخاص بالمركبة المعنية بالفحص ،ولهذه الغاية يستخدم جهاز الملتميتر  ،ويتم قياس هذه
المقاومات من أطراف كبالت تغذية المحرك  ، Phase – Phaseوحيث أن فازات المحرك مبينة
بالرموز  W ,V,Uكما في الشكل ()11

شكل رقم  : 11أطراف كبالت تغذية المحركPhase
فإنك تحتاج إلى ثالث قياسات  ،والمقاومة في ملفات المحركات المستخدمة في المركبات الهجينه عادة ما
تقاس عند درجة ح اررة مرجعية ( 20درجه مئويه( والقياس غير ذلك يكون غير صحيح ويجب تعديله .وبما
أن مقاومة أسالك النحاس تزداد بإرتفاع درجات الح اررة لذا يجب قياس المقاومة في كبالت المركبة الهجينه
النحاسية وهي باردة (يجب ترك المركبة لتبرد على األقل ثماني ساعات ومن ثم أخذ القياسات ) وغير ذلك
فيجب تصحيح القراءات بحسب تعليمات الشركة الصانعه .ولضمان السالمة العامة والشخصية لك
وللمركبة ،يجب فحص مقاومة العزل في أجهزة المركبة الكهربائيه دوريا للتأكد من عدم إمكانية حدوث ماس
كهربائي او تسريب التيار إلى هيكل المركبة ،وكذلك لحماية وإطالة عمر االجهزه والمحركات الكهربائيه
المستخدمة في المركبة  .ويمكنك بإستخدام جهاز الميجر قياس مقاومة العزل لكبالت تغذية المحركات
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االكهربائيه في المركبة الهجينه  ،Insulation Resistanceويستخدم هذا الجهاز في تحديد سالمة الملفات
أو الكابالت في المحركات والمحوالت وغيرها من األجهزه الكهربائيه المستخدمة في المركبة ،ويتم تحديد
طريقة الفحص بحسب نوع الجهاز التي يجري فحصه والسبب في إجراء الفحص.
ويستخدم في دارة التحكم بعمل المحرك الكهربائي حساسات تحديد السرعة والموضع للتحكم بدقة عمل
المحرك ،وظيفتها تحسس موضع أألقطاب المغناطيسية للمحركات المستخدمة في المركبة لتأمين عملها
بكفاءة عالية .
ويتكون العضو الثابت للحساس من ثالث ملفات والمخرج من ملفين C,Bيعمالن زاوية مقدارها ( 90درجه)
فيما بينهما  ،كما هو مبين في الشكل رقم (  )12وبما أن عضو الحساس الدائر بيضاوي فإن الفراغ بين
عضوي الحساس الدائر والثابت متغير بحسب دوران العضو الدائر ،لذا عند مرور التيار عبر الملف A
يكون الخرج عبر الملفات  C,Bوسيتم تحديد الموضع بحسب قيمة الفرق بين الخرج في كل منهما ،والذي يتم
حسابة بواسطة وحدة التحكم في الجهد العالي في المركبة.

شكل رقم ( : ) 12حساس تحديد السرعه
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االعطال الميكانيكيه :
يظهر في الجدول رقم ( )1األعطال الميكانيكيه واسبابها :
العطل

السب

1

ارتفاع صوت المحرك

تآكل كراسي المحاور  ،انحناء في المحور  ،خطأ في التوصيل

2

المحرك يصدر صوتا وال يدور

نقص فاز  ،تلف كرسي التحميل ،الزيادة الكبيرة في حمل

3

المحرك ال يحدث صوتا وال يدور

عدم وجود جهد ،خطأ في التوصيل ،احتراق ملفات المحرك .

4

المحرك يدور اقل من سرعته المطلوبه

تلف كرسي التحميل  ،قصر في الملفات

5

ارتفاع ح اررة المحرك في اثناء العمل

قصر في الملفات  ،تماس المحرك باالرضي  ،تآكل كراسي

 ،قصر في الملفات
المحرك .

المحاور  ،زيادة المحاور  ،زيادة الحمل  ،خلل في التبريد .

جدول رقم ( )1االعطال الميكانيكيه واسبابها
منظومة العاكس /المحول في المركبة الهجينة:
تعد الحماية الشخصية في أثناء التعامل المباشر أوغير المباشر مع نظام الضغط العالي المرتبط بمنظومة
العاكس/المحول في المركبات الهجينه من أألمور الواجبة ،لتفادي وقوع الحوادث واإلصابات في أثناء تنفيذ
عمليات الفحص والصيانة لهذه المنظومة ،وذلك بالرغم من تزويد أنظمة الضغط العالي في هذه المركبات
بجميع وسائل الحماية الممكنة من قبل الشركات الصانعة من التيار والجهد الزائدين ،ومن قصر الدوائر
الكهربائيه واألقواس الكهربائيه .كما يجب معرفة مكونات وطريقة عمل هذه المنظومة ،واألجزاء المرتبطة بها
وتتضمن منظومة ( المحول /العاكس) العناصر المبينة في الشكل ( )13وهي :
 -1عاكس خاص بتغذية المولد الكهربائي .
 -2عاكس خاص بتغذية المحرك الكهربائي .
 -3محول  DC/DC V 12لشحن البطارية المساندة.
 -4عاكس خاص بتشغيل ضاغط منظومة التكييف
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شكل رقم ( : )13منظومة ( المحول /العاكس)

أعطال منظومة العاكس/المحول في المركبات الهجينه ،وعالجها .
يؤدي حدوث أي عطل في مجموعات إلكترونيات القدرة (العاكس/المحول) المستخدمة في التحكم في عمل
منظومات تشغيل المركبات االهجينه الكهربائيه ،المبينة في الجدول ( ( 2إلى توقف أنظمة المركبة الهجينه
عن العمل.

التحكم ب

الوظيفه

العاكس

•

يعمل العاكس على تحويل التيار المباشر القادم من
البطارية الهجينه إلى تيار متردد لتغدية المحركات

الكهربائيه ،وفقا لإلشارات المرسلة من وحدة التحكم

•

بالمركبة .

تقوم وحدة التحكم بالضغط العالي بإرسال اإلشارات إلى

ترانزسترات القدرة في العاكس لتشغيل فازات المحركات

•

الكهربائيهW & V,U

تقوم وحدة التحكم  HVبالتوقف عن العمل في حال

ارتفاع درجة الح اررة ،أو في حال زيادة شدة التيار ،أو

إستقبال إشارة جهد خاطئة من العاكس.
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التحكم ب

الوظيفه

المحول المضخم

* يعمل المحول المضخم على تضخيم الفولطية اإلسمية للبطارية

الهجينه إلى أكبر قيمة ممكنة حوالي( ، (DC /500vوفقا لإلشارات

المرسلة من وحدة التحكم بالمركبة

*القيمة القصوى للفولطية (v(500التي تقوم بتوليدها المحركات

الكهربائيه في المركبة يتم تحويلها إلى تيار مباشر ليقوم المحول

المضخم بخفضها إلى ما يقارب ) (DC /200vلشحن مجموعة
البطاريه الهجينه  ،وذلك تبعا لالشارات القادمة من وحدة التحكم

بعمل المركبة.

يعمل المحول )  (DC/DCعل خفض الفولتطية اإلسمية القادمة

المحول DC/DC

من البطارية الهجينه إلى (v (12لشحن البطارية المساندة في
المركبة ،وتشغيل أجهزة الهيكل الكهربائيه.

يعمل العاكس  ACعلى تحويل الفولطية اإلسمية  DCالقادمة من

العاكس AC/

البطارية الهجينه إلى تيار ACبنفس الفولطية لتشغيل ضاغط

منظومة التكييف في المركبة
جدول رقم (: )2أعطال منظومة العاكس/المحول في المركبات الهجينة

ويستخدم جهاز مسح األعطال متعدد الخيارات ،والمزود بشاشة عرض ،في مسح أعطال حساسات النظام
الكهربائي الهجين من خالل قراءة كودات أعطال النظام وفك شفراتها من دليل المركبة المعنية باإلصالح،
وعلى سبيل المثال أنظر الجداول التالية الذي تبين المواقع الواجب فحصها عند إرتفاع الح اررة أو زيادة
الفولطية عن الحد المسموج به:
حساس حرارة المحول المضخم
منطقة الفحص

العطل
ارتفاع مفاجئ في ح اررة حساس تيار المحول المضخم الخارج ،أو

•

حدوث تذبدب في ح اررة الحساس.

•
•
•
•

الوصلة الكهربائية

نظام تبريد العاكس
مضخة التبريد

محرك مروحة التبريد

أحد عناصر العاكس/المحول

الجدول رقم (  :)3إرتفاع مفاجئ في درجة الحرارة  ،أو حدوث تذبدب في حرارة الحساس
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اشارة فولطية المحول المضخم
منطقة الفحص

العطل
إرتفاع في فولطية اإلشارة الصادرة من المحول المضخم  ،بسبب

•

عطل في وحدة التحكم بالضغط العالي ).(HV-ECU

•
•
•
•

الوصلة الكهربائية

مجموعة تروس نقل الحركة

محرك المركبة الكهربائي

وحدة التحكم بالضغط العالي

أحد عناصر منظومة العاكس المحول

الجدول رقم ( : ) 4إرتفاع في فولطية اإلشارة الصادرة من المحول المضخم

نشاط رقم  : 3اقرأ القيم و ظروف التشغيل لمركبة الهابيرد .

أتعلم
باستخدام جهاز الفحص يمكن الحصول على بيانات وقراءات حيه للمركبه الهجينه  ،وبعد مقارنتها بالقيم
الصحيحه  ،يمكن تحديد المشكله والعطل  ،ويظهر في الجدول رقم (  : ) 4مجموعة قراءات حيه وداللتها
مالحظات للتشخيص

المدى المقبول المرجعي

القيمه المقاسه  -مداها

After warming up 80-

Min -40Cº

Hand – held Tester
Display

القراءه الظاهره

If the value is -40

Open in sensor circuit

100 C

Max 140 Cº

COOLANT TEMP
حساس ح اررة المحرك

If the value is 140 C

Short in the sensor circuit
Vehicle stopped 0 km/h

0 km/h – 255 km/h
–0s

65535 s
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مالحظات للتشخيص

القيمه المقاسه  -مداها

المدى المقبول المرجعي

Hand – held Tester
Display

القراءه الظاهره

تتغير الزاويه مع مقدار الضغط

على دعسة الوقود

تتغير الزاويه مع مقدار الضغط

على دعسة الوقود

0 % - 100 %

ACCEL POS#1

0 % - 100%

ACCEL POST#2

مع وضع السويتك  ONنفس

-40 Cº – 215 Cº

ثابته  :جهد  3فولت بطاريه

-40 Cº – 140 Cº

قيمة حرارة الجو
مساعده

-16383-16383
rpm

حساس موقع الدعسة 1#
حساس موقع الدعسه رقم 2#

AMBIENT TEMP
ح اررة الجو

INTAKE AIR TEMP

حساس ح اررة الهواء الداخل

MG2 REV

عدد دورات محرك 2

-500- 500NM

MG2 TORQ

-16383-

MG1 REV

عزم محرك رقم 2

16383RPM

عدد دورات محرك 1

-500-500 NM

MG1 TORQ

 -قياده عاديه القيمه تكون بين

-50 – 205 Cº

MG1 INVERT TEMP

 -قياده عاديه القيمه تكون بين

-50 – 205 Cº

MG2 INVERT TEMP

 -قياده عاديه القيمه تكون بين

Transaxle fluid

MOTOR 2 TEMP

80 Cº - Cº25
80 Cº - Cº25
80 Cº - Cº25

Temp.

عزم محرك 1

ح اررة محرك 1انفيرتر

درجة ح اررة محرك  2انفيرتر
ح اررة محرك 2

-50 – 205 Cº

 -قياده عاديه القيمه تكون بين

-50 – 205 Cº

motor temp. MG2

ح اررة محرك 1

 -قياده عاديه القيمه تكون بين

Boost converter

CONVERTER TEMP

60 Cº - Cº25

Temp.

تتغير مع مقدار الضغط على

0 % – 100%

80 Cº - Cº25

MOTOR 1 TEMP

ح اررة الكنفيرتر

-50 – 205 Cº

دعسة الوقود
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مالحظات للتشخيص

Hand – held Tester

المدى المقبول المرجعي

القيمه المقاسه  -مداها

على سرعة الالحمل -950

0 – 8000 RPM

ENGINE SPEED

-256- 2554 Km/h

VEHICLE SPD

Battery state of

SOC

Display

القراءه الظاهره

RPM 1050

charging

سرعة المحرك

سرعة المركبه

0 % - 100 %
Shift position

P, R,N,D

A/c consumption

power 0 Kw – 5

SHIFT POSITION
A/C CONSMPT PWR

Kw

Power switch on(ready

On or Off

SMR CONT1

Power switch on(ready

On - OFF

SMR CONT2

Power switch on(ready

ON - OFF

SMR CONT 3

) : Off

) : ON
) : ON

الريليه الرئيسي للنظام 1
الريليه الرئيسي للنظام 2
الريليه الرئيسي للنظام 3

جدول رقم ( : ) 4قراءات حيه لنظام التحكم بالسيارات الهجينه

و يظهر في الشكل ( )14تتبع شاشة جهاز الفحص للوصول الى االخطاء المسجله في وحدة التحكم
 HV ECUبالمركبه .
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شكل رقم  : 14معلومات عن االخطاء
نشاط رقم  : 4اكتب تقريرا بعد زيارة احد الورش المختصه بصيانة سيارات الهايبرد
عن اكثر المشاكل تكرارا
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األسئله :
 -1عين على المركبه الهجينه اجزاء منظومة نقل القدره في المركبات الهجينه ؟
 -2اق أر البيانات الحيه الحد المركبات الهجينه و قم بطباعتها ؟
 -3ماهي درجة الح اررة المثاليه لقياس مقاومة ملفات المحرك الكهربائي؟

الموقف التعلمي الرابع  :تشخيص وصيانة نظام الفرامل واسترجاع الطاقه

Regenerative Braking

الحظت حليمة اثناء قيادتها سيارتها انه خالل الفرمله تبدأ بطارية الجهد العالي بالشحن  .فسألت هل هناك

خلل معين ام طبيعي؟ .
خطوات العمل
اجمع البيانات،
واحللها

المنهجيه

الوصف
 أجمع البيانات عن مبدأ عملنظام استرجاع الطاقه

 -الحوار

 -أجمع البيانات عن مكونات

والمناقشة

 جهاز حاسوبموصول
باالنترنت

نظام استرجاع الطاقه
-

 -البحث العلمي

الموارد

 -برنامج معلومات

اجمع البياتات عن
عمل وحدة التحكم بالفرامل

 -أجمع معلومات عن العالقه

خاص بالمركبات
مثل
AUTODATA

بين وحدة التحكم بالفرامل

-مصادر علميه

ووحدة التحكم
 اجمع البيانات عن الحساساتوالمفعالت المتعلقه بنظام
استرجاع الطاقه .
 اجمع المعلومات عن اعطالمنظومة استرجاع الطاقه .
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الموقف التعلمي الرابع  :تشخيص وصيانة نظام الفرامل واسترجاع الطاقه

Regenerative Braking

الحظت حليمة اثناء قيادتها سيارتها انه خالل الفرمله تبدأ بطارية الجهد العالي بالشحن  .فسألت هل هناك

خلل معين ام طبيعي؟ .
خطوات العمل
أخطط وأقرر

المنهجيه

الوصف
 اصنف البيانات وافرغها فيجدول يحدد اسماء مكونات
النظام واالعطال لكل مكون .
 -اصنف البيانات واحدد

 العصفالذهني
 الحواروالمناقشة

األخطاء والمشاكل الميكانيكيه
والمشاكل الكهربائيه

 اعداد الخطةلتنفيذ العمل

 احدد اجراءات السالمه المهنيةالالزمه قبل تنفيذ المهمه

 تشكيلمجموعات ،
وأجراء النقاش

الموارد
 جهاز حاسوبموصول
باالنترنت
 كتالوجات خاصةبسيارات الهايبرد
 أقالم وأوراق مراجع علمية مواقع خاصةبمركبات الهايبرد

الجماعي
للبيانات التي
تم جمعها .

أنفذ
( الجانب العملي

)

-

التزام الطالب بقواعد السالمة

 -العمل التعاوني

العامة والصحة المهنية قبل

 -الحوار

البدء بالعمل على المركبه.
السالمة العامة والصحة

والمناقشة
 -البحث

المهنية قبل البدء بالعمل على
المركبه .ارتدي مالبس العمل

واالكتشاف

 مركبه اونموذجتعليمي لسيارة
هايبرد
 جهاز تشخيصلفحص المركبه .
 -زيارات ميدانية

المناسبه والقفازات العازله للجهد
العالي .
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الموقف التعلمي الرابع  :تشخيص وصيانة نظام الفرامل واسترجاع الطاقه

Regenerative Braking

الحظت حليمة اثناء قيادتها سيارتها انه خالل الفرمله تبدأ بطارية الجهد العالي بالشحن  .فسألت هل هناك

خلل معين ام طبيعي؟ .
خطوات العمل

الوصف
-

المنهجيه

الموارد

اقوم بتأمين فصل المركبه من الجهد
العالي .

 استخدم جهاز الفحص المتوفرلقراءة االعطال المخزنه في
 HV ECUكمبيوتر المركبه
وكمبيوتر الفرامل وكمبيوتر
التحكم باالنزالق
 احدد بعد قراءة كتالوج الشركهالصانعه موقع العطل على
المركبه .
 اتأكد من جودة وصحةالقراءات الحيه للمركبه.
اتحقق

 -العمل التعاوني

 -اتأكد من االلتزام بقواعد

 -الحوار

السالمة العامة
 اقارن مع زمالء العمل .-

والمناقشة

اقارن مع كتالوجات من

 كتالوجاتسيارات
 المنهاج المقرر. -اعمال الزمالء .

شركات صانعه .
 اراجع خطوات العمل حسببرتوكول التشخيص والصيانه
المعول به للشركه الصانعه .
 اتحقق من تطابق التشخيص38
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الموقف التعلمي الرابع  :تشخيص وصيانة نظام الفرامل واسترجاع الطاقه

Regenerative Braking

الحظت حليمة اثناء قيادتها سيارتها انه خالل الفرمله تبدأ بطارية الجهد العالي بالشحن  .فسألت هل هناك

خلل معين ام طبيعي؟ .
خطوات العمل

الوصف

الموارد

المنهجيه
الذي وصلت له مع تذمرات
صاحبة المركبه .

 اتحقق من القراءات مع مركبهاخرى عامله دون مشاكل .

أوثق وأقدم

 أوثق األخطاء واالعطال التيتم تحديدها .

 أوثق اجراءات السالمه التيتم اتبعها ضمن قائمه رصد

 -الحوار

 -قائمة رصد

والمناقشة

وتحقق

 -لعب األدوار

 ملف خاصبصيانة المركبه .

وتحقق .

 اوثق القراءات الحقيقيه التيقراءتها

 -اصلح العطل في المركبه

أقوم

 اقدم نصح وتوجيه لصاحبالمركبه عن االستخدام

 النقاشالجماعي
-

الصحيح للمركبه .

 -اشارك زمالئي النتائج التي

 -استمطار

توصلت لها .

األسئله :
 -1مما تتكون منظومة استرجاع الطاقه في المركبات الهجينه ؟
 -2ما هي اكثر اعطال نظام استرجاع الطاقه شيوعا ؟
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البحث العلمي
االفكار

 .جهاز حاسوبمع انترنت
 ورقة عمل تقيميه.

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

 -3عدد اسماء الحساسات التي ترسل اشاره الى وحدة التحكم باالنزالق؟
 -4ارسم مخطط صندوقي يوضح العالقه بين مكونات نظام التحكم باالنزالق ؟
نشاط رقم  : 1حدد اجزاء نظام الفرامل .

أتعلم
تعتبر منظومتي الفرامل والتوجيه من أهم المنظومات التى تستخدم في المركبات لتجنب الكثير من الحوادث
في أثناء القيادة على الطريق ،حيث تعتمد حركة المركبة واستقرارها على الطريق بشكل أساسي على قوى
االحتكاك بين إطارات المركبة وسطح الطريق ،وتتوقف كفاءة عمليات التوجيه  ،والتعجيل والفرملة في أثناء
القيادة بالدرجة األولى على هذه القوه ،وتمتاز المركبات الهجينه المزودة بنظام لتجديد الطاقة بوجود إمكانيات
كبيره للتحكم بمصادر الطاقه والحصول على عزوم وقدرات مرتفعة عند الحاجه ،وباسترجاع قسم كبير من
طاقة الحركة لعجالت المركبه عند تطبيق الفرامل ،حيث يتم العمل بنظام إسترجاع الطاقة تبعا لمتطلبات
القيادة على الطريق وظروف عمل المركبة المرسلة إلى وحدة التحكم عبر حساسات النظام عند الضغط على
دواسة الفرامل ،وعند رفع القدم عن دواسة الوقود ولمس دواسة الفرامل تقوم عجالت المركبة بتدوير محرك
الجر الكهربائي في المركبة ليعمل كمولد للطاقة في شحن البطارية الهجينه ،كما هو مبين في الشكل( .) 14

شكل رقم ( : ) 14شحن البطاريه الهجينه
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ويستخدم نظام تجديد الطاقة في المركبات التي تستخدم المحركات الكهربائيه ( ،الكهربائيه بالكامل،
والمركبات الكهربائيه الهجينه) فعند تشغيل المحرك الكهربائي في اإلتجاه المعاكس ،يعمل المحرك الكهربائي
كمولد للتيار الكهربائي ،من خالل تحويل الطاقة الميكانيكية لحركة العجالت إلى طاقة كهربائيه يمكن
تخزينها في مجموعة المركم الهجين في المركبه .ويبين الشكل ( ) 15
الطاقة

مكونات نظام تجديد وإسترجاع

الرئيسة.

الشكل ( ) 15

مكونات نظام تجديد وإسترجاع الطاقة

الرئيسة.

.

نشاط رقم  : 2ارسم المخطط الصندوقي لنظام استرجاع الطاقه .

التحكم بنظام استرجاع الطاقه التشاركي Regenerative Brake Cooperation Control
يتكامل العمل في المركبات الهجينه بين نظام الفرامل الهيدروليكيهه ونظام إسترجاع وتجديد الطاقه في شحن
مجموعة المركم الهجين ،ويإستخدام هذا النظام يسترجع % 30من طاقة حركة العجالت لتستغل في شحن
المركم ،وتم تزويد هذا النظام بوحدة تحكم إلكترونيه ،ويظهر الشكل ( )16المخطط الصندوقي لنظام
استرجاع الطاقه . Regenerative Brake System
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شكل رقم (  : )16المخطط الصندوقي لنظام استرجاع الطاقه Regenerative Brake System

وحدة التحكم بالفرامل Brake ECUووحدة التحكم باالنزالق : Skid Control ECU
تتصل وحدةالتحكم بالفرامل مع وحدة التحكم بالجهد العالي للمركبه  HV ECUباالعتماد على االشارات
المستلمه من الحساسات  ،وتعمل بالتناسق مع وحدة التحكم في عمل المركبه والتكامل مع فرامل استرجاع
الطاقه ،وتتم عملية التحكم بالفرامل من خالل وحدة التحكم باالنزالق  Skid Control ECUالتي تحافظ
على االتصال مع وحدة التحكم  EPS ECUووحدة التحكم  HV ECUباالعتماد على االشارات التي
تستقبلها ويشمل التحكم  :البريكات التقليديه  ،وفرامل منع االغالق  ABSمع التحكم االلكتروني بالفرامل
Electronically Controlled Brake ) EBD

( ،ومساعد الفرامل  ، Brake Assistanceومحسن

نظام  ، VSCوالتحكم بفرامل استرجاع الطاقه  .كما يظهر في شكل رقم ( . )17
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شكل رقم ( : ) 17التحكم باالنزالق Skid Control ECU
عالمات حاجة نظام الفرامل إلى صيانة
ومن أهم الظواهر التي قد تدل على الحاجة إلى صيانة الفرامل ما يلي :
• سماع صوت صرير أو إحتكاك متكررأثناء القيادة
• شم رائحة احتراق حادة أثناء القياده
• صعوبة الضغط على دواسة الفرامل (تحجر الدعسة )
• إرتجاف أو إهتزاز متواصل في عجلة التوجيه والقياده
• إضاءة مصباح التحذير الخاص بنظام الفرامل  .وفي حالة عمل النظام بشكل صحيح فور وضع
مفتاح تشغيل المركبة على  ONيضئ مصباح التحذير

 ABSلبضع ثوان ثم يزول .أما في حالة

عدم ظهور ضوء مصباح التحذير يكون المصباح نفسه تالف وبحاجة إلى تغيير ،أو وجود مشكلة ما
في التوصيالت الكهربائيه.
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وعند ثبات ضوء التحذير بصورة مستمره ستكون الحاجة لمزيد من التشخيص لتحديد العطل في النظام
بإستخدام جهاز مسح األعطال الخاص بفحص وحدة التحكم في عمل الفرامل وكودات الشركة الصانعة
للمركبة الخاصة بالوحدة  ،ويقوم جهاز الفحص بمسح األعطال التي تم تخزينها في الذاكرة ،وعرض رموز
أعطال جميع الحساسات الخاصة بالنظام ،وحالة النظام .
ويسجل النظام بعض االخطاء مثل خطأ فولتية الصمام المغناطيسي الخطي ( Linear Solenoid
 ) Positive Voltageويعود الى احتمالية البطاريه او نظام الشحن او دائرة مصدر القدره  .ويظهر
احيانا خطأ في نظام وحدة التحكم بالفولت العالي ( ، ) Malfunction in HV ECUوفي هذه الحاله فان
وحدة التحكم (  )ECUتمنع عمل فرامل استرجاع الطاقه .
وعند إستخدام هذا النوع من األجهزه يجب الرجوع إلى دليل الجهاز المستخدم ،حيث توجد بعض اإلختالفات
في طريقة اإلستخدام بين جهاز وآخر  .ويمكن تلخيص أهم مشاكل منظومة الفرامل فى بعض النقاط ،التي
سنقوم بعرضها في الجدول رقم (: ) 5
المشكله

السبب

هبوط دواسة القدم إلى نهاية مشوارها مع مالحظة نقص مستوى

وجود تسريب فى الدائرة الهيدروليكيه لسائل الفرامل إما فى

سائل الفرامل (الزيت) في الخزان.

األنابيب الموصله للعجالت او الخراطيم او اجهزة الفرامل
بالعجالت.

نزول دواسة القدم الى نهاية مشوارها مع مالحظة عدم نقص

وجود تسريب فى الموازر أو األسطوانة الرئيسة.

تحجر الضغطه على دواسة القدم بشكل غير طبيعى (وجود

وجود عطل داخل المؤازر.

مستوى الزيت في الخزان.
قساوة )

انحراف المركبة عن مسارها عند الضغط بقوه على دواسة الفرامل

قفل إحدى العجالت قبل الباقي.

ظهور صوت احتكاك أو زعيق عند الضغط على دواسة الفرامل.

تآكل بطانات اإلحتكاك ووجود أوساخ على بطانة اإلحتكاك.

جدول رقم ( : )5مشاكل منظومة الفرامل
األسئله :
 -1حدد على المركبه مكونات منظومة استرجاع الطاقه في المركبات الهجينه ؟
 -2عين على المركبه الحساسات التي ترسل اشاره الى وحدة التحكم باالنزالق؟
 -3ارسم مخطط صندوقي يوضح العالقه بين مكونات نظام التحكم باالنزالق ؟
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اختبار الوحده
السؤال األول:
ضع درائر حول رمز اإلجابة الصحيح عن ما يأتي :
 -1يتم خالل عملية شحن البطارية الحمضية
أ -تحويل الطاقة الكهربائيه إلى طاقة كيميائية

ب -تحويل الطاقة الكيميائية إلى طاقة كهربائيه

ج -إستهالك جزء من الطاقة االكهربائيه المخزنة فيها د -تحويل المحلول داخلها إلى ماء .
 -2من اإلحتياطات الواجبة في أثناء صيانة البطاريات الهجينه
أ -نزع مفتاح التشغيل من المركبة ووضعه في مكان آمن ب -تثبيت مفتاح تشغيل المركبة على
وضع ON
ج -تثبيت وضع التهجين في المركبة د -تثبيت المركبة على وضع الجاهزية للعمل .
 -3يوضح الشكل المجاور مصباح
.ب -جاهزية عمل المركبة .

أ -التحذير الرئيس في المركبة

د -بيان ح اررة

ج -التحذير من حدوث عطل في المحرك.
سائل التبريد .

 -4يوضح الشكل المجاور طريقة نزع
أ – قاطع الخدمه في المركبه

ب -المرحل الرئيس في البطاريه

ج -حساس التيار المار في البطاريه

د -حساس ح اررة البطاريه

45

تشخيص اعطال وصيانة المركبات الهجينة

 -5كبالت الضغط العالي في المركبات تكون عادة باللون
أ -البرتقالي

ب -األصفر

ج -مغطاة بغالف معدني

د -األخضر

 -6قبل التعامل مع الضغط العالي في المركبة الهجينه يجب عليك:
.ب-تفريغ المركبة من الزيوت

 -7أ -تفريغ المركبة من سوائل التبريد

.د -إرتداء القفازات الواقية.

 .ج -تفريغ خزان الوقود وإزالة الضغط منع

 -8يعمل المحرك الكهربائي (الذي يعمل كمولد في المركبة الهجينه) على توليد التيار الكهربائي
أ -عند إدارته بواسطة مجموعة العاكس .ب -في جميع األوقات غند سير المركبة بسرعات عالية.
ت -في أثناء سير المركبة بسرعات متوسطة

.ث -عند دوران العضو الدوار فيها تحت

تأثير قوى خارجية.
✓
السؤال الثاني :
ضع عالمة صح (

)أمام العبارة الصحيحة ،وعالمة خطأ (×) أمام العبارة الخاطئة فيما يأتي :

 -1تعمل المرحالت في حالة توقف المركبة عن العمل على تأمين سريان التيار الكهربائي من
البطارية إلى خطوط الضغط العالي.
 -2يعمل نظام التحكم بعمل البطاريةالهجينه بمراقبة وعرض حالة عناصر البطارية في أثناء العمل
من خالل إشارات حساسات البطارية.
 -3يستخدم في المركبات الهجينه محركات كهربائيه متزامنة (  3فاز) ذات تيار متردد ومجال
مغناطيسي دائم .
 -4ال تتأثر جودة مقاومة العازل ألي نظام كهربائي ،بدرجات الح اررة والرطوبة.
 -5ينتج عن زيادة الحمل على المحرك الكهربائي إرتفاع في درجة ح اررته .
 -6تمتاز اجهزة مسح األعطال بإمكانية تحويل القيم المقروءة من المركبة إلى قيم مرسومة على
شاشة الجهاز.
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 -7قبل التعامل مع خطوط الضغط العالي في المركبة الهجينة يجب نزع قاطع الخدمة واإلنتظار
لمدة خمسة دقائق على األقل.
 -8اهم عوامل االمان على الطريق اثناء القياده تكمن في عمل نظامي الفرامل والتوجيه بشكل
صحيح .
 -9وظيفة المؤازر هي خفض الحهد الذي يبذله السائق في الضغط على دواسة القدم .
 -10اضاءة مصباح التحذير  ABSبشكل دائم بعد التشغيل يدل على ان النظام ال يعمل جيدا .
السؤال الثالث :
ما االمور الواجب عملها قبل البدء بتنفيذ عمليات الصيانه للمركبات الهجينه ؟
السؤال الرابع :
اذكر خمسة اجزاء تم اضافتها للمركبه الهحينه  ،لتحقق الغرض من استخدامها .
السؤال الخامس :
اذكر اهم االسباب التي تؤدي الى انخفاض اداء منظومة الفرامل اثناء القياده .
السؤال السادس :
أعين على الشكل المجاور اسماء اجزاء نظام نقل القدره

السؤال السابع  :حضر احمد الذي يمتلك مركبه هجينه من نوع تيوتا بريوس الى مركز الصيانه الجراء
صيانه وقائيه لنظام بطارية الجهد العالي .
اقوم بعمل الفحوصات التاليه لنظام بطارية الجهد العالي .
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 -1اتأكد من سالمة عمل المرحالت الرئيسيه للنظام باستخدام خاصية تفعيل عمل المفعالت
 Actuation Testلحهاز الفحص السكانر .
 -2أتأكد من كفاءة عمل نظام تبريد بطارية الهايبرد واسجل  :درجة ح اررة البطاريه  ،درجة ح اررة الهواء
الداخل  ،مدة دورة التبريد للمحافظه على درجة ح اررة البطاريه .
 -3اسجل قيمة القراءات الحقيقيه الحيه لخاليا البطاريه كما تظهر على جهاز الفحص السكانر  ،واحدد
اذا كان فيها خلال .
السؤال الثامن  :حضر خالد الى مركز الصيانه واراد ان يجري فحص للمحركات الكهربائيه في سيارته التي
تعمل بنظام الهابيرد .
اقوم بعمل الفحوصات التاليه للمحركات الكهربائيه :
 -1ارتدي مالبس العمل المناسبه والقفازات الخاصه العازله للجهد العالي .
 -2اعمل على تأمين فصل المركبه للعمل .
 -3اقيس قيمة المقاومه في الثالث ملفات لكل محرك عند درجة ح ارره  20مئويه .
 -4استخدم جهاز الميجر لقياس مقاومة العزل لكيبالت تغذية المحركات الكهربائيه .
 -5اعمل اعادة وصل المركبه.
 -6اسجل قيمة القراءات الحيه باستخدام جهاز الفحص السكانر لحساسات تحديد السرعه في دائرة
التحكم بعمل المحرك الكهربائي .
 -7احدد اذا كان هناك احد االعطال الميكانيكيه التاليه مع ذكر السبب :
ارتفاع صوت المحرك  ،المحرك يصدر صوتا وال يدور ،المحرك ال يحدث صوتا وال يدور ،المحرك
يدور اقل من السرعه المطلوبه ،ارتفاع ح اررة المحرك اثناء العمل .
السؤال التاسع  :اإلختبار العملي
موقف اإلختبار العملي
طلب محمود الذي يمتلك مركبه هجينه من نوع هيونداي أيونك عند زيارته لورشة الصيانه اجراء الفحص

لمنظومة العاكس /المحول بالكمبيوتر سكانر .
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خطوات

العمل

المنهجيه

الوصف

اجمع
البيانات،
و احللها

 البحث العلمي -الحوار

 -اجمع بيانات عن منظومة

والمناقشة

العاكس  /المحول في
المركبات الهجينه.

موصول باالنترنت
 برنامج معلوماتمثل

العاكس  /المحول في

AUTODATA-

المركبات الهجينه .

وأقرر

 -جهاز حاسوب

خاص بالمركبات

 -اجمع بيانات عن مشاكل

أخطط

الموارد

 -العصف

 -أصنف البيانات و أفرغها في

الذهني

جدول يحدد األخطاء

 -الحوار

الكهربائيه لمنظومة

والمناقشة

العاكس/محول
 احدد اجراءات السالمهالمهنية الالزمه قبل تنفيذ

 جهاز حاسوبموصول باالنترنت
 كتالوجات خاصةبسيارات الهايبرد

 -اعداد الخطة

 -أقالم وأو ارق

لتنفيذ العمل

 مراجع علمية -مواقع خاصة

المهمه

بمركبات الهايبرد
أنفذ
( الجانب
العملي )

 -1استخدم جهاز الفحص

 -العمل

السكانر لقياس درجة ح اررة

التعاوني

المحول المضخم  ،و احكم

 -الحوار

اذا كانت طبيعية .

والمناقشة

 -2اشرح لمالك المركبه محمود

 -البحث و

ماذا يعني االرتفاع المفاجىء

االكتشاف

في قراءة حساس ح اررة
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 مركبه او نموذجتعليمي لسيارة
هايبرد
 جهاز تشخيصلفحص المركبه .
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موقف اإلختبار العملي
طلب محمود الذي يمتلك مركبه هجينه من نوع هيونداي أيونك عند زيارته لورشة الصيانه اجراء الفحص

لمنظومة العاكس /المحول بالكمبيوتر سكانر .
خطوات

العمل

المنهجيه

الوصف
المحول المضخم او حدوث

الموارد
.

تذبذب في قراءة ح اررة

.

الحساس .

 -3اق أر فولتية المحول المضخم

باستخدام جهاز الفحص ،و

احكم اذا كانت طبيعية ،

 -4اوضح لمالك المركبه ماذا
يعني ارتفاع فولتية االشاره

الصادره من المحول المضخم
اتحقق

 -العمل

 -اتأكد من االلتزام بقواعد

التعاوني

السالمة العامة
 اقارن مع زمالء العمل .-

 -الحوار

اقارن مع كتالوجات من

 كتالوجات سيارات المنهاج المقرر. -اعمال الزمالء .

والمناقشة

شركات صانعه .
 أراجع خطوات العمل حسببرتوكول التشخيص و
الصيانه المعول به للشركه
الصانعه .
أوثق وأقدم

 -أوثق األخطاء و األعطال

 -الحوار

التي تم تحديدها .

والمناقشة

 أوثق اجراءات السالمه التي50

 قائمة رصد و تحقق -ملف خاص
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موقف اإلختبار العملي
طلب محمود الذي يمتلك مركبه هجينه من نوع هيونداي أيونك عند زيارته لورشة الصيانه اجراء الفحص

لمنظومة العاكس /المحول بالكمبيوتر سكانر .
خطوات

العمل

الوصف

المنهجيه
تم اتبعها ضمن قائمه رصد و

الموارد

 -لعب األدوار

تحقق .

بصيانة المركبه .

 أوثق الق ارءات الحقيقيه التيقراءتها
أقوم

 -أقدم نصح وتوجيه لصاحب

 -النقاش

المركبه عن االستخدام

الجماعي

الصحيح للمركبه .

-

 -استمع لصاحب المركبه و

البحث
العلمي

رضاه عن الخدمه التي تلقاها

 استمطاراالفكار
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 .جهاز حاسوب معانترنت
 -ورقة عمل تقيميه .
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مشروع الوحده

:

اكتب تقريرا مفصال بالتعاون مع زمالئي اقارن القراءات الحيه النواع مختلفه
من مركبات الهايبرد يشمل :
استخدم احد اجهزة الفحص الحديثه المتوفره في المشغل و سجل القراءات التاليه
لسياره من نوع تويوتا بريوس
 -1ا لقراءات الحيه لوحدة التحكم بالبطاريه
 -2القراءات الحيه لوحدة التحكم بالمركبه
استخدم احد اجهزة الفحص الحديثه المتوفره في المشغل و سجل القراءات التاليه
لسياره من نوع هيونداي ايونك :
 -1القراءات الحيه لوحدة التحكم بالبطاريه
 -2القراءات الحيه لوحدة التحكم بالمركبه
قارن بين قراءات السيارتين ضمن جدول

* هذا نموذج المشروع من الممكن استخدامه للجميع او ألحد الفرق واختيار مشاريع أخرى للفرق األخرى ،وهو غير ملزم
** مع مراعاة مراحل المشروع :من اختيار المشروع ،التخطيط ،التنفيذ وتقويم المشروع
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: المصطلحات
اللغه االنجليزيه

اللغه العربيه

Hybrid Transaxle

مجموعة المحاور الهجينه

Inverter

العاكس

(CAN ) Network Area Controller

شبكة مراقبه

SOC State of Charging

حالة الشحن

HV Battery Cooling System

نظام تبريد بطارية الهايبرد

Bearing Failures

كراسي التحميل

High Voltage Leaks

تسريبات الجهد العالي

Insulation Resistance

مقاومة العزل

Regenerative Braking

فرامل استرجاع الطاقه

Brake ECU

وحدة التحكم بالفرامل

Skid Control ECU

وحدة التحكم باالنزالق

Electronically Controlled Brake EBD

التحكم االلكتروني بالفرامل

Brake Assistance
Linear Solenoid Positive Voltage

مساعد الفرامل
فولتية الصمام المغناطيسي الخطي

Malfunction in HV ECU
Vehicle Stability Control (VSC)

خطأ في نظام وحدة التحكم بالفولت العالي
التجكم بثبات المركبه
: المراجع
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