
Automobilio istorija

Kūrimo istorija
Automobilių pionieriai
Roberto Bošo (Robert Bosch;
1861–1942) gyvenimo kūrinys

Bendros žinios apie Oto variklį

Veikimo principas
Cilindrų pripildymas
Sukimo momentas ir galia
Variklio naudingumo koeficientas
Lyginamosios degalų sąnaudos
Detonacinis degimas

Degalai

Benzinas
Alternatyvūs degalai

Cilindrų pripildymo valdymo sistemos

Elektroninis akceleratoriaus
pedalas (EGAS)
Keičiamos dujų skirstymo fazės
Dinaminis pripūtimas
Mechaninis pripūtimas
Turbokompresorinis pripūtimas
Pučiamo oro aušinimas
Valdomas mišinio judėjimas
Deginių recirkuliacija

Ankstesnės benzino įpurškimo sistemos

Apžvalga
Pirmieji degiojo mišinio ruošimo įrenginiai
Benzino įpurškimo sistemų raida

Degalų tiekimas

Degalų tiekimas įpurškimo į įsiurbimo vamzdį sistemose
Degalų tiekimas tiesioginio benzino įpurškimo sistemose
Degalų išgaravimo mažinimo sistema
Elektriniai degalų siurbliai
Benzino filtrai
Tiesioginio benzino įpurškimo sistemų didelio slėgio siurbliai
Degalų skirstymo vamzdis
Slėgio valdymo vožtuvas
Slėgio ribojimo vožtuvas
Degalų slėgo reguliatorius
Degalų slėgio pulsacijų slopintuvas



Įpurškimo į įsiurbimo vamzdį sistemos

Apžvalga
Veikimo principas
Įpurškimo momentas
Degiojo mišinio sudarymas
Homogeninio oro ir degalų mišinio uždegimas bei užsiliepsnojimas
Elektromagnetiniai purkštuvai

Tiesioginis benzino įpurškimas

Apžvalga
Veikimo principas
Degimo procesai
Variklio darbo procesų tipai
Degiojo mišinio sudarymo procesas
Uždegimas ir užsiliepsnojimas
Didelio slėgio purkštuvas

Oto variklių veikimas gamtinėmis dujomis

Apžvalga
Sandara ir veikimo principas
Mišinio sudarymas
NGI2 gamtinių dujų purkštuvas
Gamtinių dujų skirstymo vamzdis
Kombinuotas gamtinių dujų slėgio ir temperatūros jutiklis
DS-HD-KV4 didelio slėgio jutiklis
TV-NG1 rezervuaro uždarymo vožtuvas
PR-NG1 slėgio reguliavimo modulis

Ankstesnės uždegimo sistemos

Apžvalga
Pirmosios uždegimo sistemos
Baterinės uždegimo sistemos istorija

Induktyvinės uždegimo sistemos

Sandara
Paskirtis ir veikimo principas
Uždegimo proceso parametrai
Įtampos paskirstymas
Uždegimo galinės pakopos
Jungiamieji ir trikdymų slopinimo
elementai

Uždegimo ritės

Paskirtis
Reikalavimai
Sandara ir veikimo principas
Konstrukcijos



Uždegimo ritės elektronika
Elektriniai parametrai

Uždegimo žvakės

Paskirtis
Naudojimas
Reikalavimai
Sandara
Elektrodų medžiagos
Uždegimo žvakių koncepcijos
Tarpelis tarp elektrodų
Kibirkšties padėtis
Žvakių šiluminė charakteristika
Uždegimo žvakių priderinimas
Uždegimo žvakės eksploatacijoje
Konstrukcijos
Uždegimo žvakių žymėjimas
Uždegimo žvakių gamyba
Uždegimo žvakės eksploatacijoje

„Motronic“ sistemos

Elektroninis valdymas
„Motronic“ variantai
Sistemos struktūra

Jutikliai

Naudojimas automobilyje
Temperatūros jutikliai
Variklio sūkių dažnio jutikliai
Holo fazių jutiklis
Šiluminis plėvelinis oro masės
matuoklis
Pjezoelektriniai detonacijos jutikliai
Mikromechaniniai slėgio jutikliai
Didelio slėgio jutikliai
Binariniai lambda zondai
LSU4 plokščias plačiajuostis
lambda zondas

Valdymo blokas

Naudojimo sąlygos
Sandara
Duomenų apdorojimas

Deginių emisija

Oro ir degalų mišinio degimas
Pagrindinės deginių sudėtinės dalys
Kenksmingos medžiagos



Veiksniai, turintys įtakos
pirminei emisijai

Katalitinis deginių valymas

Apžvalga
Trijų komponentų katalizatorius
NOx kaupiamasis katalizatorius
Katalizatorių konfigūracijos
Katalizatoriaus pašildymas
Lambda reguliavimo kontūras

Deginių toksiškumo ribojimas

Apžvalga
CARB normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
EPA normos (lengvieji automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
ES normos (lengvieji automobiliai/
lengvieji sunkvežimiai)
Japonijos normos (lengvieji
automobiliai/lengvieji sunkvežimiai)
JAV testo ciklai lengviesiems
automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams
Europos testo ciklas lengviesiems automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams
Japonijos testo ciklas lengviesiems automobiliams ir lengviesiems sunkvežimiams

Deginių analizavimo technologijos

Deginių tikrinimas tipo leidimui
Deginių analizavimo prietaisai
Išgaravimo tikrinimas

Diagnostika

Kontrolė važiuojant
(On-Board-Diagnose)
Lengvųjų automobilių ir lengvųjų sunkvežimių borto diagnostikos
sistema
Diagnostika serviso dirbtuvėse

Valdymo blokų kūrimas

Techninės įrangos kūrimas
Funkcijų kūrimas
Programos kūrimas
Priderinimas
Kokybės vadyba

Rodyklė


