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Ζ παξνύζα Πηπρηαθή Δξγαζία θαη ηα ζπκπεξάζκαηά ηεο, ζε νπνηαδήπνηε κνξθή, απνηεινύλ 

ζπληδηνθηεζία ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Ορεκάησλ ηνπ Αιεμάλδξεηνπ ΣΔΗ 

Θεζζαινλίθεο θαη ησλ θνηηεηώλ. Οη πξναλαθεξόκελνη δηαηεξνύλ ην δηθαίσκα αλεμάξηεηεο 

ρξήζεο θαη αλαπαξαγσγήο (ηκεκαηηθά ή ζπλνιηθά) γηα δηδαθηηθνύο θαη εξεπλεηηθνύο 

ζθνπνύο. ε θάζε πεξίπησζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ηίηινο, ν ζπγγξαθέαο, ν επηβιέπσλ θαη 

ην Σκήκα ηνπ ΑΣΔΗΘ. 

Ζ έγθξηζε ηεο παξνύζαο Πηπρηαθήο Δξγαζίαο από ην Σκήκα Μεραλνιόγσλ Ορεκάησλ δελ 

ππνδειώλεη απαξαηηήησο θαη απνδνρή ησλ απόςεσλ ηνπ ζπγγξαθέα εθ κέξνπο ηνπ 

Σκήκαηνο. 

 

 

Οη θάησζη ππνγεγξακκέλνη δειώλνπκε ππεύζπλα όηη ε παξνύζα Πηπρηαθή Δξγαζία είλαη εμ’ 

νινθιήξνπ δηθό καο έξγν θαη ζπγγξάθεθε εηδηθά γηα ηηο απαηηήζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

ζπνπδώλ ηνπ Σκήκαηνο Μεραλνιόγσλ Ορεκάησλ. 

Γειώλνπκε ππεύζπλα όηη θαηά ηε ζπγγξαθή αθνινπζήζακε ηελ πξέπνπζα αθαδεκατθή 

δενληνινγία απνθπγήο ινγνθινπήο θαη έρνπκε απνθύγεη νπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ ζπληζηά 

παξάπησκα ινγνθινπήο. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

 

Ο ζθνπόο απηήο ηεο πηπρηαθήο εξγαζίαο είλαη λα γίλνπλ θαηαλνεηά ηα είδε ησλ ζπζηεκάησλ 

αλάθιεμεο κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ ππθλσηηθή αλάθιεμε. Αξρηθά γίλεηαη κηα αλαθνξά ζηα 

ζηάδηα εμέιημεο ηεο αλάθιεμεο από ηνπο πξώηνπο βελδηλνθίλεηνπο θηλεηήξεο έσο θαη 

ζήκεξα. Έπεηηα γίλεηαη παξνπζίαζε ησλ βαζηθώλ κεραληθώλ θαη ειεθηξηθώλ ζπζηεκάησλ 

αλάθιεμεο θαζώο θαη ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπο. ηελ ζπλέρεηα γίλεηαη ε επεμήγεζε ησλ δπν 

κεγάισλ θαηεγνξηώλ αλάθιεμεο, ηεο ζπκβαηηθήο θαη ηεο ειεθηξνληθήο, όπνπ ε ειεθηξνληθή 

έρεη θαη ηηο ππνθαηεγνξίεο ηεο ησλ νπνίσλ γίλεηαη αλαθνξά ε αξρή ιεηηνπξγίαο θαη νη 

δηαθνξέο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο. Σέινο γίλεηαη κηα αλάιπζε ηεο ΠΤΚΝΩΣΗΚΖ 

ΑΝΑΦΛΔΞΖ πνπ είλαη ην θύξην ζέκα ηεο παξνύζαο πηπρηαθήο εξγαζίαο. Πην αλαιπηηθά 

πεξηγξάθεηαη πσο κεηαβάιιεηαη ε ειεθηξηθή ηάζε, γίλεηαη ε αλάιπζε ηεο εζσηεξηθήο 

ζπλδεζκνινγίαο ηελ κνλάδνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο, ζε ηη ηύπνπ 

νρήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη θαη ηέινο πνηα είλαη ηα πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα ζε ζρέζε 

κε όια ηα άιια ζπζηήκαηα αλάθιεμεο. Δπίζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε όια ηα βνεζεηηθά 

εμαξηήκαηα ηα νπνία ρξεηάδνληαη 

γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ νκαιή 

ιεηηνπξγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο θαη ν 

ηξόπνη πνπ ιεηηνπξγνύλ. Σέινο 

ζα γίλεη θαη κηα αλαθνξά ζε κηα 

κνλάδα ππθλσηηθήο αλάθιεμεο 

γηα λα θαηαλνεζεί όζν ην 

δπλαηόλ πεξηζζόηεξν ην 

πξαθηηθό θνκκάηη, ε 

ζπλδεζκνινγία ηεο αιιά θαη πσο 

είλαη ζηελ πξάμε έλα ηέηνην 

ζύζηεκα. 

 

 

 



  



The purpose of this thesis is to understand the types of ignition systems with emphasis on 

capacitor discharge ignition. First of all, a reference is made to the stages of ignition 

evolution, from the first petrol engines to newest. Then, the basic mechanical and occult 

ignition systems are presented, as well as the principle of their operation. In the following, an 

explanation is made of the two major cetegories of ignition, conventional amd electronic, 

where the electronics have its subcategories to whitch reference is made, the operating 

principle and the difference between them. Finally, an analysis of the CDI is made, which is 

mainly the subject of the dissertation work. Then, described how the electrical voltage 

changes, the internal link of the unit of the specific ignition coil is analyzed, in which type of 

vehicle is used and last what are the advantages and disadvantages in relation to all other 

ignition systems. Also, reference is made to all auxiliary components that are needed to 

control and operate the capacitor discharge ignition system and how it works. Finally, will be 

a reference to a capacitor discharge ignition unit to understand as closely as possible to the 

practical part, its connection and how such a system is in practice.
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9 ΙΣΟΡΙΚΗ ΑΝΑΔΡΟΜΗ 

1 ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Πνιύ πξηλ από ηελ εκθάληζε ησλ πξώησλ θηλεηήξσλ ζηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα, νη εθεπξέηεο 

αλέιαβαλ πξνζπάζεηεο γηα ηελ αλάπηπμε κεραλώλ εζσηεξηθήο θαύζεο θαηάιιεισλ γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ αηκνκεραλώλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ επξέσο εθείλε ηε ζηηγκή. Ζ πξώηε 

γλσζηή πξνζπάζεηα λα δεκηνπξγεζεί κηα κεραλή ζεξκηθήο ελέξγεηαο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε 

ηνπ ιέβεηα, θαπζηήξα θαη αηκνύ κε κηα κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο αλαιήθζεθε από 

Christiaan Huygens θαηά ην έηνο 1673. Σν θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζε απηό ην 

κεράλεκα ήηαλ ππξίηηδα ζθόλε  (1), ε νπνία ππξνδνηήζεθε κε αζθάιεηα (2). Μεηά ηελ 

αλάθιεμε, ηα αέξηα θαύζεο δηαθεύγνπλ από ηηο βαιβίδεο αληεπηζηξνθήο (4) από ην ζσιήλα 

(3), ζην νπνίν δεκηνπξγείηαη έλα θελό. Ζ αηκνζθαηξηθή πίεζε σζεί ην έκβνιν (5) πξνο ηα 

θάησ θαη αλπςώλεηαη έλα βάξνο G (7).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1-1. 1.Ππξηηηδα, 2.Φπηηιη ππξνδόηεζεο, 

3.σιελαο, 4.Βαιβηδεο αληεπηζηξνθήο, 5. Δκβνιν, 6. 

Σξνραιία, 7. Βαξίδην 
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Δπεηδή ην κεράλεκα έπξεπε λα μαλαγεκηζζεί κε ππξίηηδα κεηά από θάζε αλάθιεμε, δελ ζα 

κπνξνύζε λα ρξεζηκεύζεη σο κηα πξαγκαηηθή κεραλή. Δθαηό ρξόληα αξγόηεξα, ην 1777, 

Alessandro Volta πεηξακαηίζηεθε κε αλάθιεμε ελόο κίγκαηνο αέξα θαη αεξίνπ Marsh 

ρξεζηκνπνηώληαο ζπηλζήξεο. Ζ δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ παξέρεηαη από ηνλ ειεθηξνθόξν 

ζσιήλα πνπ εθεπξέζεθε ην 1775. Απηή ε επίδξαζε ρξεζηκνπνηήζεθε ζην πηζηόιη Volta. Σν 

1807 ν Isaak de Rivaz αλέπηπμε έλαλ αηκνζθαηξηθό εκβνινθόξν θηλεηήξα, ζηνλ νπνίν 

ρξεζηκνπνίεζε ηελ αξρή ηνπ πηζηνιέηνπ αεξίνπ ηνπ Volta θαη αλάθιεμε έλα εύθιεθην κίγκα 

αέξα / αεξίνπ κε ειεθηξηθό ζπηλζήξα. Ο Rivaz δεκηνύξγεζε έλα πεηξακαηηθό όρεκα κε βάζε 

ηα ζρέδηα ησλ δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο ηνπ, αιιά ζύληνκα εγθαηέιεηςε ηηο πξνζπάζεηέο 

ηνπ. Γνπιεύνληαο κε παξόκνην ηξόπν κε ην κεράλεκα ζθόλε Huygens, έλα έκβνιν 

εθηνμεύζεθε πξνο ηα πάλσ από ηελ έθξεμε πξηλ λα ηξαβερηεί μαλά από ηελ αηκνζθαηξηθή 

πίεζε. Σν όρεκα ήηαλ έηζη ζε ζέζε λα πξνρσξήζεη κεξηθά κέηξα, αιιά ζηε ζπλέρεηα ην 

θξέζθν κείγκα θαύζεο έπξεπε λα εηζαρζεί ζηνλ θύιηλδξν θαη λα αλαθιεγεί. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1-2. Όρεκα RIVAZ 
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Έλα ζύζηεκα αλάθιεμεο κε βάζε ηε κπαηαξία ήηαλ δηαζέζηκε από ην 1860, όηαλ ν Γάιινο 

Etienne Lenoir, νπνίνο γελλήζεθε ζην Mussy-la-Ville ηνπ Βειγίνπ ζηηο 12 Ηαλνπαξίνπ 1822. 

Αλάπηπμε κηα πξαθηηθή κεραλή εζσηεξηθήο θαύζεο κε ηελ νπνία ράξε ζε απηήλ 

ηξνθνδνηνύηαλ ην όρεκα. πγθεθξηκέλα ην κνληέιν ηνπ  Lenoir βαζηδόηαλ ζε έλα 

κνλνθύιηλδξν θηλεηήξα δύν θπιίλδξσλ κε βαιβίδεο νιίζζεζεο πνπ ρξεζηκνπνηνύζαλ σο 

θαύζηκν ην <θσηηζηηθό αέξην> πνπ ηξνθνδνηνύηαλ από κηα κπαηαξία γηα λα αλαθιέμεη ην 

αέξην κεηά ηε ηνπνζέηεζε ηνπ ζηνλ θύιηλδξν. Δπίζεο, αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη ν Lenoir κέλεη 

ζηελ ηζηνξία γηα ηελ εθεύξεζε ηνπ κπνπδί γηα ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο ησλ απηνθηλήησλ. Ζ 

εθεύξεζε είλαη όκνηα κε εθείλε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη αθόκα θαη ζήκεξα ζηα νρήκαηα. Ο 

θύθινο ηεο δηάξθεηαο δσήο ηνπ ηειεηώλεη ζηηο 4 Απγνύζηνπ, Γαιιία 1900. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 1-3. Jean J. Lenoir. 1822-1900 



 
12 ΠΤΚΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ CDI 

Σν 1886 ε Carl Benz αλέπηπμε πεξαηηέξσ ηελ αλάθιεμε πςειήο ηάζεο θαη έηζη θαηάθεξε λα 

επηηύρεη πςειόηεξεο ηαρύηεηεο από ό, ηη κε ηνλ πξώην θηλεηήξα ηνπ νρήκαηνο (πεξίπνπ 

250rpm). Ζ πεγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζπλέρηζε λα δεκηνπξγεί πξνβιήκαηα, θαζώο ηα 

γαιβαληθά ζηνηρεία πνπ ήηαλ ππεύζπλα γηα ηελ παξνρή ξεύκαηνο ήηαλ έηνηκα γηα 

αληηθαηάζηαζε κεηά από κόιηο 10 ρηιηόκεηξα. 

 

 

Ζ ππθλσηηθή αλάθιεμε μεθηλά ηελ δεθαεηία ηνπ 1890, όηαλ ηόηε ν NIKOLA TESLA 

πξόηεηλε έλα ηέηνην ζύζηεκα αλάθιεμεο θαη ζπγθεθξηκέλα ην 1897 πήξε δίπισκα 

επξεζηηερλίαο ζην νπνίν πεξηγξάθηεθε έλα ειεθηξηθό ζρέδην θαη έλα κεραληθό κέζν γηα ηελ 

ιεηηνπξγία ηνπ. Πξαθηηθά όκσο ηέζεθε ζε εθαξκνγή ην 1906 ζην FORD K. ην νπνίν είρε δπν 

ζπζηήκαηα αλάθιεμεο. Σν ζύζηεκα απηό ηξνθνδνηνύληαλ από κηα γελλήηξηα ζπλερνύο 

ξεύκαηνο ε νπνία θόξηηδε έλαλ ππθλσηή κέζσ ελόο πξσηεύνληνο ηπιίγκαηνο. Γηα ην κνληέιν 

απηό κεηά από πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ, δηαπηζηώζεθε όηη απμάλεηαη ε ηειηθή 

ηαρύηεηα ηνπ νρήκαηνο θαηά 16Km/h. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ δεπηέξνπ παγθνζκίνπ πνιέκνπ 

ε BOSCH ηνπνζέηεζε ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλάθιεμεο ζε πνιεκηθά αεξνζθάθε. Σν 

ζεηηθό ήηαλ όηη γηα ηελ εθθίλεζε ηνπ αεξνζθάθνπο δελ ρξεηαδόηαλ πξνζέξκαλζε θαη έηζη 

κεησλόηαλ ν ρξόλνο πνπ ην αεξνζθάθνο ζα βξηζθόηαλ ζηνλ αέξα.  

Δηθόλα 1-4. Ζ αλάθιεμε ήηαλ -όπσο παξαηεξνύζε θάπνηε ν Carl Benz- "ην πξόβιεκα λα ηεξκαηίζεη όια ηα 

πξνβιήκαηα". "Αλ δελ ππάξρεη ζπίζα, ηόηε όια ηα άιια ήηαλ κάηαηα θαη ν πην ιακπξόο ζρεδηαζκόο είλαη 

άρξεζηνο". Γελ ήηαλ αλακθηζβήηεην όηη νη γάιινη νδεγνί ζηα ηέιε ηνπ αηώλα δελ έβαδαλ ν έλαο ηνλ άιινλ όρη 

"αζθαιέο ηαμίδη!" Αιιά "αζθαιήο αλάθιεμε!" ("Bon Allumage!").  
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Σν αξλεηηθό ήηαλ όηη δελ είρε εμειηρηεί ηόζν ώζηε λα αληέρεη πνιιέο ώξεο κε απνηέιεζκα λα 

βγαίλεη εθηόο ιεηηνπξγίαο πνιύ ζύληνκα. Πεξίπνπ ην 1955 ην ηλζηηηνύην ηερληθήο έξεπλαο 

ηνπ παλεπηζηήκηνπ MICHIGAN ζε ζπλεξγαζία κε ηελ CHRYSLER CORPORATION ζηηο 

Ζλσκέλεο πνιηηείεο έθαλαλ κηα απόπεηξα λα ην βειηηώζνπλ αιιά δελ ηα θαηάθεξαλ. Σν κόλν 

ζεηηθό ήηαλ όηη βξήθαλ πνιιά πιενλεθηήκαηα ελόο ηέηνηνπ ζπζηήκαηνο, όπσο γξήγνξνο 

ρξόλνο αύμεζεο  ηεο ηάζεο αλάθιεμεο, πςειή ελέξγεηα ζε όιε ηελ θιίκαθα ζηνθώλ θαη 

πεξηζζόηεξε ηζρύ κε ιηγόηεξνπο ξύπνπο. Σν 1964 ε BOSCH καδί κε ηελ WANKEL 

POWERED NSU SPIDER ρξεζηκνπνίεζαλ ην ζύζηεκα απηό κε ζεαηξώλε γηα δπν ρξόληα, 

δηόηη πάιη ήηαλ πξνβιεκαηηθό. Αξγόηεξα είρε εθεπξεζεί ην ζπξηζηνξ, ην νπνίν ήηαλ 

επεμεξγαζία ηεο ζπξαηξνλεο θαη αληηθαηαζηάζεθε. Απηό 

έγηλε από ηνλ BILL GUTZWILLER θαη ηεο νκάδαο ηνπ 

ζηελ GENERAL ELECTRIC. Έηζη απμήζεθε ε δηάξθεηα 

δσήο θαηά πνιύ, αιιά ήηαλ πνιύ επάισην ζε 

θξαδαζκνύο, θαζώο κεηά ην πξώην άλνηγκα ππήξραλ θαη 

αιιά κηθξόηεξα κε απνηέιεζκα ηελ απειεπζέξσζε 

ελεξγείαο. αλ ζπλέπεηα ήηαλ λα κελ ππάξρεη δπλαηόο 

ζπηλζήξαο. Απηό ην πξόβιεκα όκσο ην δηόξζσζε ν 

WINTERBURN ζην Οληάξην. Υξεζηκνπνίεζε κηα 

κέζνδν ε νπνία επέηξεπε ηελ εθθέλσζε ηνπ ππθλσηή 

κόλν ζην πξώην άλνηγκα θαη όρη ζηα κηθξόηεξα πνπ 

αθνινπζνύζαλ ιόγν θξαδαζκώλ. Σν 1963 επίζεο 

δεκηνπξγήζεθε κηα εηαηξία ζηελ Οηηάβα, ε JYLAND ELECTRONICS από ηνλ WINTER 

BURN ε νπνία αζρνιηόηαλ απνθιεηζηηθά κε ηελ ππθλσηηθή αλάθιεμε. Δίρε θαηαθέξεη λα 

παξάγεη ν ππθλσηήο ηέζζεξεηο θνξέο κεγαιύηεξε ηζρύ από ηα Ίδε ππάξρνληα ζπζηήκαηα 

αλάθιεμεο, ζε όιεο ηηο ζηξνθέο ησλ θηλεηήξσλ, ρξεζηκνπνηώληαο ην ίδην πελίν. Ζ 

θαηαλάισζε ήηαλ ηέζζεξα ακπέξ ζηηο 5000rpm γηα 8θπιηλδξν θαη ζηηο 10000 γηα 4θπιηλδξν. 

Ζ ηππνδύλακε απμήζεθε θαηά 5%. Δπίζεο απμήζεθε θαη ε δηάξθεηα δσήο ηνπ ζπζηήκαηνο. 

Σν αξλεηηθό ήηαλ ηώξα ε θζνξά ηνπ θηλεηήξα. Έηζη απηό ήηαλ ην πξώην ζύζηεκα πνπ 

πνπιήζεθε ζην εκπόξην. Σελ ηδία ρξνληά ε εηαηξία πήξε δίπισκα επξεζηηερλίαο. Μέρξη ην 

1970 θαηαζθεπάζηεθαλ πνιιά αληίγξαθα αιιά ρσξίο άδεηα. Σν ίδην έηνο ην πεξηνδηθό 

WIRELESS ηνπ Ζλσκέλνπ Βαζηιείνπ δεκνζίεπζε ην ζύζηεκα σο έλα ζρέδην γηα ρόκπη από 

ηνλ R. M. MARTSON. Σν 1971 ε Bosch αγόξαζε ηα δηθαηώκαηα θαη μεθίλεζε ηελ λόκηκε 

θαηαζθεπή πιέσλ, ηνπ ππθλσηηθνύ ζπζηήκαηνο. 

Δηθόλα 1-5. Nikola Tesla, 1856 - 1943 
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2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟΤ 

 

 

2.1 ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Αλάθιεμε ή έλαπζε είλαη ε έλαξμε ηεο θαύζεο, δειαδή ηεο ρεκηθήο αληίδξαζεο πνπ 

ιακβάλεη ρώξα θαηά ηελ έλσζε ελόο θαπζίκνπ κε θάπνηνλ νμεηδσηηθό παξάγνληα, ν νπνίνο 

ζπλεζέζηεξα είλαη ην νμπγόλν.  

 

Γηα λα ζπκβεί ε αλάθιεμε ηνπ θαπζίκνπ, απαηηνύληαη ηξεηο παξάγνληεο: 

 θαύζηκν 

 νμεηδσηηθόο παξάγνληαο, ζηελ απαξαίηεηε αλαινγία κε ην θαύζηκν 

 πεγή αλάθιεμεο, πνπ ζπλήζσο είλαη ζπηλζήξαο ή θιόγα ή κηα ππξσκέλε επηθάλεηα. 

 

Σν ζύζηεκα αλάθιεμεο ην ρξεζηκνπνηνύκε κόλν ζε βελδηλνθηλεηήξεο θαη ν ζθνπόο ηνπ είλαη 

λα δεκηνπξγεί αλάθιεμε ζην κίγκα αεξίνπ-βελδίλεο. Γηα λα ην πεηύρεη απηό ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγήζεη κέζα ζηνλ θύιηλδξν ηνπ απηνθηλήηνπ κηα πεγή αλάθιεμεο. Απηό επηηπγράλεηαη 

κε ηελ βνήζεηα ηνπ αλαθιεθηήξα. Ζ πεγή αλάθιεμεο είλαη ν ζπηλζήξαο πνπ δεκηνπξγείηαη 

αλάκεζα ζηνπο αθξνδέθηεο ηνπ αλαθιεθηήξα ελόο ζπγθεθξηκέλνπ θπιίλδξνπ ηελ θνξά, ζηελ 

θαηάιιειε ζέζε ηνπ εκβόινπ, πνπ ζπλεπάγεηαη θαηάιιειε πίεζε ηνπ κίγκαηνο, αιιά θαη ηε 

θαηάιιειε αλαινγία κίγκαηνο αέξα-βελδίλεο. Σα όξηα ηεο απαηηνύκελεο αλαινγίαο 

θαπζίκνπ/αέξα γηα λα ζπκβεί αλάθιεμε είλαη γλσζηά ζαλ όξηα αλαθιεμηκόηεηαο θαη 

δηαθέξνπλ από θαύζηκν ζε θαύζηκν. ε έλα θιεηζηό ειεθηξηθό θύθισκα ινηπόλ, ηα ζεηηθά 

ηόληα θηλνύληαη από ηελ άλνδν πξνο ηελ θάζνδν θαη ηα αξλεηηθά από ηελ θάζνδν πξνο ηελ 

άλνδν.  
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ηνλ αηκνζθαηξηθό αέξα όκσο ηα κόξηα θηλνύληαη αθαλόληζηα θαη ιόγσ ηεο απόζηαζεο 

κεηαμύ ηνπο, ν αέξαο είλαη κνλσηήο ηνπ ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο. ε έλαλ θύιηλδξν γηα λα 

έρνπκε εθθέλσζε αλάκεζα ζηα ειεθηξόδηα ηνπ αλαθιεθηήξα, ζα πξέπεη ην ειεθηξηθό θνξηίν 

λα θηλεζεί από ην έλα ειεθηξόδην ζην άιιν κέζα από ηνλ αέξα πνπ ππάξρεη. Γηα λα 

επηηεπρζεί απηό ζα πξέπεη λα ππάξρνπλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο νη νπνίεο είλαη ε πίεζε θαη 

ην είδνο ηνπ αεξίνπ, ε απόζηαζε αλάκεζα ζηα δύν ειεθηξόδηα, από ηελ κνξθή ηνπο θαη ην 

πιηθό ηνπο. Αλ ζηα ειεθηξόδηα εθαξκόζνπκε κηα κηθξή ηάζε, ηόηε αλάκεζα ηνπο ζα έρνπκε 

έλα αζζελέο ξεύκα. Αλ απμήζνπκε ηελ ηάζε, ηόηε ζα πξνθιεζεί ηνληζκόο θξνύζεο. Γειαδή 

ηα ειεθηξόληα ζα πεηνύλ πάλσ ζηα άηνκα θαη ζα δεκηνπξγεζνύλ ζεηηθά θαη αξλεηηθά ηόληα. 

Απηή είλαη ε αξρή ηεο εθθέλσζεο αίγιεο, πνπ ζηε ζπλέρεηα εμειίζζεηαη ζε ηόμν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-1. πηλζεξηζκόο 
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Σν ηόμν είλαη ε θσηεηλή ειεθηξηθή εθθέλσζε πνπ πξνθαιεί ζεξκνθξαζία έσο θαη 3000 

βαζκνύο θειζίνπ. Ζ ηηκή ηεο ηάζεο ζηελ αξρή ηεο εθθέλσζεο εμαξηάηαη από: 

 ηελ κνξθή ησλ ειεθηξνδίσλ 

 ην πιηθό ηνπ ειεθηξνδίνπ 

 ηελ απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ 

 ην αέξην αλάκεζα ζηα ειεθηξόδηα, ηελ πίεζε ηνπ αεξίνπ 

 ηελ ζεξκνθξαζία 

 ηελ θπκαηνκνξθή ηεο εθαξκνδόκελεο ηάζεο 

 

Γηα ζθαηξηθά ειεθηξόδηα ε ηάζε δηάζηαζεο γηα ζηαζεξή ζεξκνθξαζία, είλαη ην γηλόκελν ηεο 

απόζηαζεο ειεθηξνδίσλ κε ηελ πίεζε ηνπ αέξα. Με ηελ αύμεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο κεηώλεηαη 

ε ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ θαη άξα ρξεηαδόκαζηε ρακειόηεξε ηάζε ελώ ε πίεζε ην αληίζεην. 

Γηα κηθξή πίεζε κεηώλεηαη ε ππθλόηεηα ηνπ αεξίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-2. Ζιεθηξηθό ηόμν ζηνλ αλαθιεθηήξα 
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2.2 ΤΣΖΜΑΣΑ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Τπάξρνπλ δηάθνξα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο αλάινγα κε ηε ρξνλνινγία. Σα ηειεπηαία ρξόληα 

ρξεζηκνπνηνύληαη δηάθνξνη ηύπνη αλάινγα κε ηε ρξήζε ηνπ νρήκαηνο. ηνπο πξώηνπο 

βελδηλνθηλεηήξεο, ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ, ήηαλ πνιύ απιά αιιά 

ηαπηόρξνλα θαηαιάκβαλαλ θαη αξθεηό ρώξν ζε ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά. Όζν ε ηερλνινγία 

εμειηζζόηαλ θαη εηδηθά όηαλ άξρηζαλ λα ππάξρνπλ πεξηνξηζκνί ζηα θαπζαέξηα ησλ 

νρεκάησλ, ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο εμειίρηεθαλ αξθεηά. Έηζη κε ηνλ θαηξό ηα κεραληθά 

κέξε άξρηζαλ λα εμαιείθνληαη θαη ηελ ζέζε ηνπο λα θαηαιακβάλνπλ κηθξνί αηζζεηήξεο αιιά 

θαη κηα ειεθηξνληθή κνλάδα, ώζηε ζήκεξα ν ηνκέαο ηεο αλάθιεμεο ειέγρεηαη εμ νινθιήξνπ 

ειεθηξνληθά. Δίλαη θπζηθά πνιύ πην ζύλζεηα ζπζηήκαηα, δαπαλεξά, αιιά θαηαιακβάλνπλ 

πνιύ κηθξό ρώξν θαη βάξνο. Σαπηόρξνλα από ηελ ζηηγκή πνπ έρνπλ γίλεη ειεθηξνληθά 

ειεγρόκελα, ζεκαίλεη θαη όηη ππάξρνπλ πνιιά θαη δηαθνξεηηθά ζε ιεηηνπξγία ζπζηήκαηα, 

αιιά αθόκε θαη ίδηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο, δνπιεύνπλ δηαθνξεηηθά ζε θάζε ηύπν θηλεηήξα 

αιιά αθόκε θαη ζηνλ ίδην θηλεηήξα, κεηαβάιινληαη ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά αλάινγα κε 

ηηο αλάγθεο ηνπ νρήκαηνο. Παξαθάησ ζα αλαιπζνύλ ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο πνπ έρνπλ 

εμειηρηεί. 

 

 

Δηθόλα 2-3. Δμέιημε ζπζηεκάησλ αλάθιεμεο 
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2.2.1 Ζ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Απνηειείηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή, δηαθόπηε αλάθιεμεο, πνιιαπιαζηαζηή, πιαηίλεο, 

ππθλσηή, δηαλνκέα θαη ηνλ αλαθιεθηήξα. Ο ζπζζσξεπηήο ηξνθνδνηεί κε ειεθηξηθό ξεύκα 

ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή νπνύ δεκηνπξγείηαη ε πςειή ηάζε από επαγσγή. ηελ ζπλέρεηα κέζσ 

ηνπ δηαλνκέα ε πςειή ηάζε πεγαίλεη ζηνπο αλαθιεθηήξεο, όπνπ έρνπκε ηελ δεκηνπξγία 

ζπηλζήξα. 

Αλαιπηηθόηεξα, ν δηαλνκέαο κε ηηο πιαηίλεο θαη ηνλ ππθλσηή είλαη καδί ζε έλα ζύλνιν. Ο 

πνιιαπιαζηαζηήο έρεη έλα πξσηεύνλ θαη έλα δεπηεξεύνλ ηύιηγκα. Σν πξσηεύνλ ηύιηγκα είλαη 

ρακειήο ηάζεο ελώ ην δεύηεξν πςειήο ηάζεο. Σα δύν ηπιίγκαηα έρνπλ δηαθνξεηηθό αξηζκό 

ζπεηξώλ θαη κνηάδνπλ πνιύ κε κεηαζρεκαηηζηή. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-4. πκβαηηθή αλάθιεμε 
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Σν ηύιηγκα πςειήο ηάζεο έρεη ην πνιύ 25000 ζπείξεο ελώ ην πξώην 400. Σν ειεθηξηθό 

ξεύκα δηέξρεηαη από ην πξσηεύνλ θύθισκα όηαλ θιείζνπλ νη επαθέο ησλ πιαηηλώλ. Σόηε 

ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή δεκηνπξγείηαη καγλεηηθό πεδίν. Όηαλ αλνίμνπλ νη επαθέο ησλ 

πιαηηλώλ ην ειεθηξηθό ξεύκα κεηώλεηαη πνιύ γξήγνξα θαη θαηά ζπλέπεηα θαη ην καγλεηηθό 

πεδίν. Σόηε θαη ζηα δύν ηπιίγκαηα δεκηνπξγείηαη ηάζε από επαγσγή. Ο ππθλσηήο είλαη 

ζπλδεδεκέλνο παξάιιεια πξνο ηηο επαθέο ησλ πιαηηλώλ θαη θαζπζηεξεί ηελ αύμεζε ηεο 

ηάζεο από επαγσγή κε ζθνπό λα κελ δεκηνπξγεζεί ειεθηξηθό ηόμν όηαλ νη επαθέο είλαη 

θνληά. Αλ γηλόηαλ απηό, ηόηε ζα ραλόηαλ αξθεηή ελέξγεηα ηνπ πνιιαπιαζηαζηή κε 

απνηέιεζκα λα κελ ππάξρεη επαξθήο ελέξγεηα γηα αλάθιεμε. Όηαλ ε ηάζε θηάζεη ζηελ 

θαηάιιειε ηηκή όπνπ ζα δεκηνπξγεζεί ν ζπηλζήξαο, κέζσ ηνπ δηαλνκέα, κεηαθέξεηαη ε 

ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηνλ θαηάιιειν ζπηλζήξα γηα ηελ αλάθιεμε. Ζ δηάξθεηα ηνπ ζπηλζήξα 

εμαξηάηαη από ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν νη πιαηίλεο παξακέλνπλ αλνηρηέο θαζώο θαη ε 

ελεξγεία ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή εμαξηάηαη από ην ρξόλν θαηά ηνλ νπνίν 

νη πιαηίλεο παξακέλνπλ θιεηζηέο. Σέινο ν ρξόλνο θαηά ηνλ νπνίν νη πιαηίλεο παξακέλνπλ 

θιεηζηέο, κεηξνύκελνο ζε γσλία ζηξνθήο ηνπ άμνλα ηνπ δηαλνκέα ιέγεηαη γσλία επαθήο ή 

Dwell. Ζ ηηκή ηεο γηα ηεηξαθύιηλδξνπο θηλεηήξεο θπκαίλεηαη κεηαμύ 43
ν
 θαη 54

ν
 θαη γηα 

εμαθύιηλδξνπο κεηαμύ 36
ν
 θαη 44

ν  
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2.2.2 ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Ζ ειεθηξνληθή αλάθιεμε, νλνκάδεηαη θαη αλάθιεμε κε ηξαλδίζηνξ δηόηη νη πιαηίλεο έρνπλ 

αληηθαηαζηαζεί κε ηξαλδίζηνξ. Αθόκε ν δηαλνκέαο έρεη αληηθαηαζηαζεί από έλα ειεθηξνληθό 

ζύζηεκα. Δπίζεο νη ζπηλζεξηζηέο είλαη αλά δπν ζπλδεκέλνη παξάιιεια θαη ν έλαο από 

απηνύο δίλεη ζπηλζήξα ζην θελό. Ζ εμέιημε ήηαλ όκσο ξαγδαία θαη έηζη ηειηθά ζηα ζεκεξηλά 

βελδηλνθίλεηα νρήκαηα νη πιαηίλεο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε αηζζεηήξεο HALL. Γεληθά, ζηα 

λέα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο ππάξρνπλ δηάθνξνη αηζζεηήξεο νη νπνίνη κεηξάλε αθόκε θαη 

ζεξκνθξαζία, ζηξνθέο θηλεηήξα, γσλία ζηξνθαινθόξνπ άμνλα θαη άιιεο πιεξνθνξίεο νη 

νπνίεο ζα αλαιπζνύλ ζηελ ζπλέρεηα. Όιεο απηέο νη πιεξνθνξίεο πεγαίλνπλ ζε έλαλ 

κηθξνεπεμεξγαζηή ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά ηνπ δηαρεηξίδεηαη ην θνκκάηη ηεο αλάθιεμεο κε 

κεγάιε αθξίβεηα. Σα πιενλεθηήκαηα ζε ζρέζε κε ην ζπκβαηηθό ζύζηεκα είλαη όηη έρνπλ 

αζθαιή ιεηηνπξγία ζε πεξηπηώζεηο όπνπ νη ζπλζήθεο θαη ε ηζρύο ηνπ ζπκβαηηθνύ 

ζπζηήκαηνο δελ κπνξνύλ λα επηηεπρζνύλ. Αθόκε, ν αξηζκόο αλαθιέμεσλ είλαη πνιύ 

κεγαιύηεξνο από 400, επηηπγράλεηαη 1000. Σέινο, ε ζπληήξεζε γίλεηαη πην ζπάληα. ηελ 

ειεθηξνληθή αλάθιεμε έρνπκε ζπζηήκαηα πνπ ηξνθνδνηνύληαη κε κπαηαξία, ζπζηήκαηα κε 

καληάην, επαγσγηθά θαη κε ππθλσηή. [12] 
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Σν παξαπάλσ ζρήκα είλαη έλα δηάγξακκα ηνπ ειεθηξνληθνύ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο 

Kettering πνπ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί ζηα απηνθίλεηα γηα πάλσ από 60 ρξόληα. Πεξηιακβάλεη 

έλα πελίν αλάθιεμεο ην νπνίν έρεη ην πξσηεύνλ ηνπ ηύιηγκα ζπλδεδεκέλν ζηελ ηξνθνδνζία 

ηεο κπαηαξίαο κε έλαλ δηαθόπηε ζηελ αξλεηηθή πιεπξά. Ο δηαθόπηεο είλαη έλα ηξαλδίζηνξ 

κεηαγσγήο.  Όηαλ ν δηαθόπηεο είλαη θιεηζηόο, ην ξεύκα ζπζζσξεύεηαη ζην πξσηεύνλ ηύιηγκα 

κε ηελ ηειηθή ηηκή πεξηνξηδόκελε από ηελ εζσηεξηθή αληίζηαζε ηνπ πελίνπ θαη ηεο 

αληίζηαζεο έξκαηνο. Απηό ην ξεύκα είλαη ζπλήζσο πεξίπνπ 3 έσο 5 ακπέξ. Όηαλ αλνίμεη ν 

δηαθόπηεο, ε θαηάξξεπζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ ηνπ πελίνπ πξνθαιεί ηε δεπηεξεύνπζα 

πεξηέιημε λα παξάγεη πςειή ηάζε γηα λα ππξνδνηήζεη ηνλ αλαθιεθηήξα. Καζώο απμάλεηαη ε 

ηαρύηεηα ηνπ θηλεηήξα, ην ξεύκα έρεη κηθξόηεξν ρξόλν γηα λα ζπγθεληξσζεί ζην πξσηεύνλ 

πελίν θαη έηζη αλαπόθεπθηα κεηώλεηαη ε ελέξγεηα ζπηλζεξηζκνύ. Σα ζύγρξνλα ζπζηήκαηα 

αλάθιεμεο κε ηξαλδίζηνξ αληηκεησπίδνπλ απηό ην πξόβιεκα ρξεζηκνπνηώληαο επέθηαζε 

παξακνλήο, θαηώηεξα πελία επαγσγήο ή πεξηζζόηεξα πελία αλάθιεμεο. 

Κάπνηνη παξάγνληεο γηα ηελ ζσζηή αλάθιεμε, είλαη αλαγθαίν λα κεηαβάιινληαη όηαλ νη 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα απμάλνληαη ή ρξεηαδόκαζηε πεξηζζόηεξε ηζρύ. Απηνί νη παξάγνληεο 

είλαη ε πξνπνξεία έλαπζεο (αβαλο ) θαη ε γσλία Dwell. Ο εγθέθαινο ηνπ νρήκαηνο ζπιιέγεη 

δηάθνξεο πιεξνθνξίεο από ηνλ θηλεηήξα θαη από ηα απνζεθεπκέλα δεδνκέλα ηα νπνία έρνπλ 

πξνθύςεη από πεηξακαηηθέο κεηξήζεηο ζε εξγαζηήξηα θαζώο θαη κεηξήζεηο πάλσ ζην όρεκα, 

αιιάδεη θάπνηεο παξακέηξνπο θαη ζαλ ζπλέπεηα είλαη λα δηαηεξείηαη ε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα 

ζε πςειό πνζνζηά. Γηα λα ξπζκηζηεί ε πξνπνξεία έλαπζεο, ν εγθέθαινο παίξλεη 

πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα θαη ηε ξνή κάδαο ηνπ αέξα ζηελ εηζαγσγή. 

Όηαλ ε ξνε ηνπ αέξα είλαη κεγάιε, ζεκαίλεη όηη ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα είλαη απμεκέλν. 

Αληίζηνηρα ε ελέξγεηα πνπ απνζεθεύεηαη ζην καγλεηηθό πεδίν, κεηώλεηαη όηαλ απμάλνληαη νη 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, γηα ζηαζεξή γσλία dwell. Ζ γσλία dwell ζηελ πξάμε είλαη γσλία ηνπ 

ζηξνθαινθόξνπ άμνλα ζηελ νπνία ην θύθισκα ηνπ πξσηεύνληνο παξακέλεη θιεηζηό. Έηζη ε 

δηαζέζηκε ηάζε έλαπζεο κεηώλεηαη. Γηα απμεκέλεο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ινηπόλ, ε γσλία ζα 

πξέπεη λα είλαη πην κεγάιε. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη γηα ηελ ξύζκηζε 

ηεο πξνπνξείαο έλαπζεο από ηνλ εγθέθαιν. πλνπηηθά, κε ηελ ειεθηξνληθή αλάθιεμε 

επηηπγράλεηαη θαιύηεξνο ρξνληζκόο αλάθιεμεο, πην εύθνιε εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα, 

κεησκέλε θαηαλάισζε θαύζηκνπ, θαζώο επίζεο θαη άκεζε παξαθνινύζεζε ηεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ θηλεηήξα όπσο γηα παξάδεηγκα ε ζεξκνθξαζία ηνπ. [1] 
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2.2.2.1  ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΜΔ ΤΧΡΔΤΣΖ  

 

ηελ αλάθιεμε κε κπαηαξία, έλα ζεκαληηθό πξόβιεκα πνπ έρνπκε είλαη ε θζνξά ησλ 

επαθώλ ησλ πιαηηλώλ, ε αιιαγή ηεο πξνπνξείαο θαη ε πηώζε ηζρύνο ζε πςειέο ζηξνθέο. Γη 

απηόλ ηνλ ιόγν ζηελ ειεθηξνληθή αλάθιεμε κε ζπζζσξεπηή ν πνιιαπιαζηαζηήο είλαη κε 

κηθξόηεξν ζπληειεζηή απηεπαγσγήο, κηθξόηεξε αληίζηαζε θαη κεγαιύηεξε ηάζε ηνπ 

πξσηεύνληνο θπθιώκαηνο. Δπίζεο ρξεζηκνπνηνύκε 4 αληηζηάζεηο νη νπνίεο είλαη έλα 

ηξαλδίζηνξ, δπν δηόδνπο θαη δύν ππθλσηέο αιιά, όρη παξάιιεια κε ηηο επαθέο ησλ πιαηηλώλ. 

Αλαιπηηθόηεξα από ηηο επαθέο ησλ πιαηηλώλ πεξλάεη κηα κηθξή ηάζε ε νπνία είλαη γηα ηελ 

ξύζκηζε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Γηα απηόλ ηνλ ιόγν δελ ππάξρεη ππθλσηήο παξάιιεια κε ηηο επαθέο 

ησλ πιαηηλώλ γηαηί, δελ είλαη επαξθήο ε ηάζε γηα ξεύκα από απηεπαγσγή. Όηαλ νη επαθέο 

ησλ πιαηηλώλ είλαη θιεηζηέο, νη δπν αληηζηάζεηο από ηηο 4, κε ηνλ ηξόπν πνπ είλαη 

ζπλδεδεκέλεο ζην θύθισκα, κεηώλνπλ ηελ ηάζε θαη έηζη ην ηξαλδίζηνξ γίλεηαη νινθιεξσηηθά 

αγώγηκν. Όπσο θαη ζηελ ζπκβαηηθή αλάθιεμε, έηζη θαη ηώξα, όηαλ αλνίμνπλ νη επαθέο ησλ 

πιαηηλώλ, δηαθόπηεηαη ην ξεύκα ζην πξσηεύνλ θαη ηελ ίδηα ζηηγκή ην ηξαλδίζηνξ δελ 

επηηξέπεηαη λα πεξάζεη ην ξεύκα από απηό δειαδή ην ηξαλδίζηνξ θιείλεη. Γηα λα επηηεπρζεί 

απηό πνιύ άκεζα ρξεζηκνπνηείηαη είηε ε κηα από ηηο δύν δηόδνπο κε ηε βνήζεηα ηεο πηώζεο 

ηεο ηάζεο ε νπνία είλαη κηθξόηεξε από ηελ ηάζε γηα ηελ ξύζκηζε ηνπ ηξαλδίζηνξ. Ζ πηώζε 

ηεο ηάζεο πξνθαιείηαη από ηελ ηέηαξηε αληίζηαζε. Όιν απηό όκσο πξνθαιεί ηάζε ζην 

πξσηεύνλ ηύιηγκα ην νπνίν είλαη ηθαλό λα θαηαζηξέςεη ην ηξαλδίζηνξ. Γηα λα κελ 

θαηαζηξαθεί, είλαη ε δεύηεξε δίνδνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε (δίνδνο Εέλεξ). Σν ξεύκα πεξλάεη 

από ηελ δίνδν κόλν όηαλ ε ηάζε μεπεξάζεη ηα 60V. Γηαθνξεηηθά, αληί γηα ηελ δίνδν Εέλεξ, 

κπνξνύκε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηξαλδίζηνξ ππξηηίνπ. Ο έλαο θεληξηθόο ππθλσηήο απνξξνθά 

ηηο κεηαβνιέο ηεο ηόζεο πςειήο ζπρλόηεηαο. [12] 
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Όηαλ ν θεληξηθόο δηαθόπηεο είλαη θιεηζηόο, ε ηξίηε αληίζηαζε πνπ είλαη αλάκεζα ζην 

πξσηεύνλ θαη ηνλ ζπζζσξεπηή, πεξηνξίδεη ην ξεύκα πνπ ζα δηεξρόηαλ από ην ηύιηγκα. Ο 

δεύηεξνο ππθλσηήο απνξξνθά ηπρόλ κεηαβνιέο από όιν ην ειεθηξηθό ζύζηεκα ηνπ νρήκαηνο 

πνπ κπνξεί λα πξνθιεζνύλ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-6. Ζιεθηξνληθό δηάγξακκα ειεθηξνληθήο αλάθιεμεο κε ηξαλδίζηνξ 
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2.2.2.2. ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΠΑΛΜΧΝ ΔΠΑΓΧΓΗΚΟΤ ΣΤΠΟΤ 

 

Ζ γελλήηξηα παικώλ αληηθαζηζηά ηηο πιαηίλεο, θαη επηβιέπεη ηε ιεηηνπξγία ελόο ηξαλδίζηνξ 

ην νπνίν ζπλδέεηαη ζην πξσηεύνλ ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. Ζ γελλήηξηα απηή είλαη είηε 

καγλεηηθόο είηε νπηηθόο δηαθόπηεο, ν νπνίνο είλαη πην γξήγνξνο θαη πην αθξηβήο από ηηο 

πιαηίλεο. Οη παικνί πνπ δεκηνπξγεί, ιακβάλνληαη από έλαλ εληζρπηή, ν νπνίνο κε ηελ ζεηξά 

ηνπ ζηέιλεη ζην πξσηεύνλ θύθισκα ειεθηξηθό ζήκα. Έηζη, ζην δεπηεξεύνλ θύθισκα 

επηηπγράλεηαη ηάζε ηεο ηάμεο ησλ 30.000V. Αθόκε, γηα ηε ξύζκηζε ηνπ αβάλο δε 

ρξεζηκνπνηείηαη θπγόθεληξνο ξπζκηζηήο θαη ξπζκηζηήο θελνύ, αιιά εηδηθνί αηζζεηήξεο νη 

νπνίνη ζηέιλνπλ πιεξνθνξίεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ απηνθηλήηνπ. ε απηό ην ζύζηεκα ππάξρεη 

πνιύ κεγάιε αθξίβεηα ζηελ αλάθιεμε αθόκε θαη ζηηο πςειέο ζηξνθέο. 

 Ο ζπηλζήξαο επηηπγράλεηαη ζε ζπγθεθξηκέλε γσλία αλάινγα κε ηηο ζηξνθέο θαη ηελ 

δεηνύκελε ηζρύ ηνπ θηλεηήξα θάζε θνξά. Όια απηά θπζηθά γίλνληαη κε ηελ ραξηνγξάθεζε 

ηνπ εγθεθάινπ ηνπ θηλεηήξα όπσο έρνπκε πξναλαθέξεη ε νπνία έρεη γίλεη ζε πεηξακαηηθέο 

κεηξήζεηο. Ζ κεγάιε αθξίβεηα όκσο, κεξηθέο θνξέο πξνθαιεί ην θαηλόκελν θξνπζηηθήο 

θαύζεο όηαλ δελ ηεξεζεί θάπνηα παξάκεηξνο. Αθόκε θαη γη απηό όκσο ππάξρεη έλαο 

αηζζεηήξαο ν νπνίνο αλαγλσξίδεη πόηε ππάξρεη θξνπζηηθή θαύζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζε πνηνλ 

θύιηλδξν. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε, αιιάδεη ν ρξνληζκόο ηεο αλάθιεμεο γηα λα απνθεπρζεί 

απηό ην πξόβιεκα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-7. Γελλήηξηα παικώλ επαγσγηθνύ ηύπνπ 
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2.2.2.3 ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΜΔ ΓΔΝΝΖΣΡΗΑ ΣΤΠΟΤ HALL  

 

ην ζύζηεκα απηό, ζηελ κέζε πεξίπνπ ηνπ δηαλνκέα είλαη ηνπνζεηεκέλν έλα δεύγνο 

καγλεηηθώλ πόισλ από κόληκν καγλήηε. Από ην θελό πνπ ππάξρεη κεηαμύ ηνπο πεξλάεη θαηά 

ηελ πεξηζηξνθή ηνπ ξόηνξα, ε παξάπιεπξε επηθάλεηα ηνπ. ηνλ πόιν πνπ βξίζθεηαη έμσ από 

ην ξόηνξα είλαη θνιιεκέλνο ν αγσγόο ηνπ θπθιώκαηνο HALL. Όηαλ πεξηζηξέθεηαη ν 

ξόηνξαο, δεκηνπξγείηαη ελαιιαγή ζηε καγλεηηθή ξνή πνπ πεξλάεη από ηνλ αγσγό HALL. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγείηαη ηάζε ζηα άθξα ηνπ  αγσγνύ HALL. Ο αξηζκόο ησλ 

αλνηγκάησλ ηνπ ξόηνξα είλαη ίζνο κε ηνλ αξηζκό ησλ θπιίλδξσλ ηνπ θηλεηήξα θαη ην πιάηνο 

θάζε επηθάλεηαο κεηαμύ δύν αλνηγκάησλ πξνζδηνξίδεη ηε γσλία Dwell. 

 

 

 

2.2.2.4 ΠΗΔΕΟΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ  

 

Ζ πηεδνειεθηξηθή αλάθιεμε δελ έρεη ρξεζηκνπνηεζεί επξέσο ζηνπο θηλεηήξεο παξαγσγήο. 

Όηαλ ζε κηα θξπζηαιιηθή δνκή αζθεζεί κεραληθή πίεζε, εκθαλίδεηαη δηαθνξά δπλακηθνύ 

θνξηίνπ. πλήζσο ηα πιηθά πνπ πηέδνληαη είλαη θεξακηθά κε κίγκαηα θξπζηάιισλ. Ζ 

πνηόηεηα εμαξηάηαη από ηελ πόζε δύλακε κπνξνύλ λα δερηνύλ. Ζ δεκηνπξγία ηάζεο είλαη 

πάξα πνιύ απόηνκε θαη κε έρεη εμίζνπ πάξα πνιύ κηθξή δηάξθεηα ηεο ηάμεο 

λαλνδεπηεξνιεπησλ. Σν ζεηηθό κε απηό ην ζύζηεκα είλαη όηη κπνξεί λα ζέζεη ηνλ θηλεηήξα ζε 

ιεηηνπξγία αθόκε θαη αλ νη αλαθιεθηήξεο έρνπλ βξαρπθπθιώζεη από ιάδη ε πγξαζία. [9] 
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2.2.2.5 ΑΝΑΦΛΔΞΖ ΔΛΔΓΥΟΜΔΝΖ ΑΠΟ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ 

ΜΟΝΑΓΑ 

 

ε απηό ην ζύζηεκα δελ ππάξρνπλ κεραληζκνί ξύζκηζεο ηεο πξνπνξείαο. Ζ ξύζκηζε ηεο 

πξνπνξείαο ζε ζρέζε κε ηηο ζηξνθέο γίλεηαη κε έλα ζήκα, πνπ παξάγεηαη από έλαλ επαγσγηθό 

αηζζεηήξα ζηξνθώλ, ν νπνίνο ηνπνζεηείηαη δίπια ζηνλ ζθόλδπιν, ελώ ε ξύζκηζε ηεο 

πξνπνξείαο ζε ζρέζε κε ην θνξηίν γίλεηαη κε έλα ζήκα πνπ παξάγεη έλαο αηζζεηήξαο 

ππνπίεζεο, ν νπνίνο είλαη ηνπνζεηεκέλνο ζηελ πνιιαπιή εηζαγσγήο ηνπ θηλεηήξα. Σα 

πιενλεθηήκαηα εδώ είλαη όηη γίλεηαη ν έιεγρνο θαύζεο μερσξηζηά αλά θύιηλδξν θαη όρη 

ζπλνιηθά ηνπ θηλεηήξα, ιηγόηεξεο θζνξέο δηόηη ηα ηξηβόκελα κεραληθά κέξε έρνπλ ειαηησζεί 

όπσο γηα παξάδεηγκα ν δηαλνκέαο, ιηγόηεξνο ζόξπβνο θαη ιηγόηεξεο εμσηεξηθέο θαισδηώζεηο 

δεπηεξεύνληνο θπθιώκαηνο (πςειήο ηάζεο). [10] 
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2.2.2.6 Δπαγωγηθή αλάθιεμε (IDI) 

 

ην ζύζηεκα IDI ιεηηνπξγεί ζύκθσλα κε ηνλ θαλόλα ηνπ Faraday. Ζ πςειή ηάζε 

δεκηνπξγείηαη πξνθαιώληαο απόηνκε αιιαγή ηεο καγλεηηθήο ξνήο ζην πελίν αλάθιεμεο. Σν 

ζύζηεκα απνηειείηαη από έλα πελίν αλάθιεμεο, κηα κνλάδα IGBT, έλαλ νδεγό IGBT, 

αλαθιεθηήξα θαη κνλάδα ειέγρνπ. Σν ζήκα γηα ηελ αλάθιεμε δίλεηαη από ηελ κνλάδα ειέγρνπ 

ηνπ απηνθηλήηνπ κε ηελ βνήζεηα δηάθνξσλ αηζζεηήξσλ, θαη απνζηέιιεηαη ζηελ κνλάδα 

IGBT. Ο εγθέθαινο ηνπ νρήκαηνο θαζνξίδεη ηνλ ρξόλν αλάθιεμεο θαη ηνλ ρξνληζκό ηνπ 

ζπηλζήξα. Ζ κνλάδα IGBT εληζρύεη ην ζήκα θαη ειέγρεη πνην πελίν αλάθιεμεο ζα πάξεη 

ειεθηξηθή ηάζε. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-8. Κύθισκα IGBT 
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2.2.2.7 ΠΤΚΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ  

 

Ζ ππθλσηηθή αλάθιεμε ρξεζηκνπνηείηαη ζπλεζέζηεξα ζε κηθξνύο θηλεηήξεο, ζε 

κνηνζπθιέηεο, αεξνζθάθε κε ζηξνβηινθηλεηήξεο θαη ζε αγσληζηηθά νρήκαηα. Αξρηθά 

ρξεζηκνπνηήζεθε γηα λα μεπεξαζηεί ν ρξόλνο θόξηηζεο ησλ πελίσλ ζηελ ειεθηξνληθή 

αλάθιεμε κε ζπζζσξεπηή γηα ηηο πςειέο ζηξνθέο θηλεηήξσλ. Ζ βαζηθή ιεηηνπξγία απηνύ 

ηνπ ζπζηήκαηνο βαζίδεηαη ζε έλαλ ππθλσηή πςειήο ηάζεο. Ο ππθλσηήο θνξηίδεηαη από έλα 

θύθισκα θόξηηζεο θαη όηαλ πξέπεη λα γίλεη αλάθιεμε, ηόηε ην θύθισκα ζηακαηά ηελ 

θόξηηζε θαη ν ππθλσηήο εθθνξηίδεηαη ειεπζεξώλνληαο ηάζε ζην θύθισκα πξνο ηνπο 

αλαθιεθηήξεο. 

Σα πιενλεθηήκαηα ηεο ππθλσηηθήο αλάθιεμεο είλαη: 

 Ζ ππθλσηηθή αλάθιεμε έρεη γξήγνξν ρξόλν αλάθιεμεο, γξήγνξε αύμεζε ηάζεο 3 -10 

KV θαη κηθξή δηάξθεηα ζπηλζήξα. Απηό ην πξνλόκην, θάλεη ηθαλό ην ζύζηεκα 

αλάθιεμεο λα παξέρεη ηθαλνπνηεηηθή απόδνζε ζε πνιύζηξνθνπο θηλεηήξεο. Ζ κεγάιε 

αύμεζε ηεο ηάζεο θάλεη ην ζύζηεκα κε επαίζζεην ζηελ αληίζηαζε δηαθιάδσζεο.. Ζ 

κε ύπαξμε ηεο αληίζηαζεο ηεο δηαθιάδσζεο, είλαη απηό πνπ θάλεη ην ζύζηεκα 

αλάθιεμεο πνιύ ηθαλό ζηελ θξύα εθθίλεζε. 

 Δπίζεο ην ζύζηεκα CDI έρεη πςειόηεξε απόδνζε θαη βειηησκέλε αμηνπνίεζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ αληιείηαη από ηελ κπαηαξία αιιά θαη ηε κεγάιε δηάξθεηα δσήο 4 έσο 5 

κεγαιύηεξε από ηελ ζπκβαηηθή. Έλα άιιν όθεινο είλαη όηη αληαπνθξίλεηαη 

επθνιόηεξα ζηελ εθθίλεζε ηεο κεραλήο θάησ από δύζθνιεο θαηξηθέο ζπλζήθεο. 

Σέινο, ην θύθισκα ελεξγνπνίεζεο γηα έλα ζύζηεκα CDI κπνξεί λα ζρεδηαζηεί 

ρξεζηκνπνηώληαο έλα ειαθξύ ή καγλεηηθό αηζζεηήξα αληί ηνπ ζπλήζνπο δηαθόπηε 

επαθήο. 

 Έλα αθόκε πιενλέθηεκα είλαη όηη δελ θαηαλαιώλεηαη ελέξγεηα από ην ζύζηεκα κέρξη 

ν ππθλσηήο λα επαλαθνξηηζηεί γηα ηελ επόκελε αλάθιεμε. Απηό ζεκαίλεη όηη ην 

ζύζηεκα ζα αληιεί κόλν ηελ ελέξγεηα πνπ ρξεηάδεηαη. 
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Σα κεηνλεθηήκαηα ηεο ππθλσηηθήο αλάθιεμεο είλαη: 

 ηελ CDI ε κηθξή δηάξθεηα ζπηλζήξα κπνξεί κεξηθέο θνξέο λα κελ παξέρεη θαιήο 

πνηόηεηαο αλάθιεμε. Παξόιν πνπ ην ζύζηεκα έρεη πνιιά ζπζηήκαηα ειέγρνπ θαη 

ξύζκηζεο, ππάξρεη πηζαλόηεηα αζηνρίαο ε νπνία νθείιεηαη ζε θάπνηα ζηηγκηαία 

αζηνρία κέηξεζεο θάπνηνπ αηζζεηήξα, ζε θάπνηα ακειεηέα κεηαβνιή ηεο ρακειήο 

ηάζεο ε νπνία επεξεάδεη ηηο κεηξήζεηο ησλ αηζζεηήξσλ αιιά θαη ζε θάπνηνλ 

παξάγνληα πνπ έρεη λα θάλεη κε ηελ πνηόηεηα ηνπ αέξα ε ηελ πνηόηεηα ηνπ ςεθαζκνύ 

θαύζηκνπ. Καθήο πνηόηεηαο αλάθιεμεο ινηπόλ όπνπ εθεί ζα ρξεηαδόηαλ ν θηλεηήξαο 

κεγαιύηεξε δηάξθεηα ζπηλζήξα θαη όρη ηεο ηόζν κεγαιύηεξεο ελέξγεηαο ζπηλζήξα πνπ 

παξέρεη ε ππθλσηηθή αλάθιεμε. 

 

 

 

2.3 ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ 

 

Σν πξώην ζύζηεκα αλάθιεμεο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε ήηαλ ε ζπκβαηηθή αλάθιεμε πνπ ζην 

κεγαιύηεξν κέξνο ηεο απνηεινύληαλ από κεραληθά ζηνηρεία. ηαδηαθά άξρηζε ην ζύζηεκα 

ηεο αλάθιεμεο λα απνθηά αηζζεηήξεο ειέγρνπ θαη λα πεξλά ζε ειεθηξνληθή κνξθή κε ηελ 

ειεθηξνληθή αλάθιεμε. Με ηελ εμέιημε ηεο απηνθηλεηνβηνκεραλίαο, άξρηζαλ λα 

ρξεζηκνπνηνύληαη θαη αιιά ζπζηήκαηα ζην απηνθίλεην θαη ήηαλ αλαγθαίν, ε αλάθιεμε λα 

πεξλά ζε ςεθηαθή κνξθή. Έηζη έθηαζε ζε έλα ζηάδην εμέιημεο ην νπνίν δελ είρε κόλν 

αηζζεηήξεο ειέγρνπ αιιά θαη ξπζκηζηηθά ζηνηρεία όπσο γηα παξάδεηγκα όπσο αλαθέξζεθε 

ζηελ γελλήηξηα παικώλ επαγσγηθνύ ηύπνπ, όπνπ ην αβαλο αιιάδεη απηόκαηα αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη ζηελ αλάθιεμε ε νπνία ειέγρεηαη από ειεθηξνληθή 

κνλάδα, εθεί όπνπ όιε ε αλάθιεμε παξάγεηαη θαη ειέγρεηαη εμ νινθιήξνπ από ειεθηξνληθά 

ζηνηρεία. Δπίζεο όζν εμειηζζόηαλ ην ζύζηεκα αλάθιεμεο, απμήζεθαλ νη επηδώζεηο ηνπ 

θηλεηήξα θαη κεηώζεθαλ νη ξύπνη δηόηη κεηώζεθε ζεκαληηθά ε αζηνρία αλάθιεμεο θαη ε θαθή 

πνηόηεηα ζπηλζήξα. 
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2.4 ΔΞΟΠΛΗΜΟ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Γηα ηελ επίηεπμε ελόο απνηειεζκαηηθνύ θαη νινθιεξσηηθνύ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο είλαη ε 

απαξαίηεηε θαη ε θαηάιιειε ύπαξμε ηνπ εμνπιηζκνύ. Ο βαζηθόο εμνπιηζκόο ζηνπο 

παιαηόηεξνπο θηλεηήξεο πεξηιάκβαλε: ηνλ ζπζζσξεπηή, ηνλ πνιιαπιαζηαζηή, ηηο πιαηίλεο, 

ηνλ δηαλνκέα, ηνλ ππθλσηή, ηα θαιώδηα θαη ηνλ αλαθιεθηήξα. ηνπο ζύγρξνλνπο θηλεηήξεο 

ιόγσ ηεο δήηεζεο ησλ πςειόηεξσλ απνδόζεσλ θαη ιηγόηεξσλ ξύπσλ, όιν ην ζύζηεκα ηεο 

αλάθιεμεο ζα πξέπεη λα ιεηηνπξγεί κε κεγαιύηεξε αθξίβεηα θαη ιηγόηεξεο θζνξέο. Οη 

πιαηίλεο θαζώο θαη ν δηαλνκέαο, έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε αηζζεηήξεο ηύπνπ Hall θαη 

επαγσγηθνύο. Αηζζεηήξεο αθόκε, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζηνλ εθθεληξνθόξν θαζώο θαη ζηνλ 

ζηξνθαινθόξν άμνλα, έηζη ώζηε ν εγθέθαινο ηνπ απηνθηλήηνπ λα γλσξίδεη ηελ ζέζε ηνπ 

εθθεληξνθόξνπ θαη ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, γηα λα δεκηνπξγεζεί ν θαηάιιεινο ζπηλζήξαο 

ζην θαηάιιειν αλαθιεθηήξα αθξηβώο ηελ θαηάιιειε ζηηγκή κε πνιύ κεγάιε αθξίβεηα.   

Δπίζεο νη πνιιαπιαζηαζηέο βξίζθνληαη πάλσ ζηνλ θηλεηήξα θαη ππάξρεη έλαο μερσξηζηόο 

πνιιαπιαζηαζηήο γηα θάζε αλαθιεθηήξα.  

 

 

 

Δηθόλα 2-9. Αλάθιεμε κέζα ζηνλ θύιηλδξν 
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2.4.1 ΤΧΡΔΤΣΖ 

 

Πξηλ πεξηγξάςνπκε ηη είλαη ν ζπζζσξεπηήο, είλαη πνιύ ζεκαληηθό λα θάλνπκε κηα κηθξή 

παξέλζεζε. Ο ζπζζσξεπηήο είλαη έλα από ηα επηβιαβή γηα ην πεξηβάιινλ εμαξηήκαηα ηνπ 

απηνθηλήηνπ, γη απηόλ ηνλ ιόγν ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε πξνζνρή όηαλ ζα απνθνξηηζηεί θαη δελ 

ζα είλαη ρξήζηκνο. ε θακία πεξίπησζε δελ ηνλ πεηάκε ζηνλ θάδν απνξξηκκάησλ, νύηε ηνλ 

αθήλνπκε ζηελ θύζε όπσο ζπλεζίδεηαη λα γίλεηαη. Τπάξρνπλ εηδηθά θέληξα αλαθύθισζεο 

κπαηαξηώλ, ηα νπνία ηηο επεμεξγάδνληαη κε αζθάιεηα θαη είλαη πηζηνπνηεκέλα γη απηήλ ηελ 

δηαδηθαζία. Ζ νλνκαζηηθή ηάζε ησλ κπαηαξηώλ ηνπ απηνθίλεηνπ είλαη 12V. Γηα λα επηηεπρηεί 

απηό, ππάξρεη έλαο αξηζκόο επαλαθνξηηδόκελσλ ζηνηρείσλ εζσηεξηθά ηεο κπαηαξίαο, νπνίνο 

είλαη ζε αξηζκό είλαη 6 θαη έρεη ηάζε πεξίπνπ 2V. Ζ κέζνδνο ζύλδεζεο ησλ ζηνηρείσλ είλαη 

ζε ζεηξά. Ζ πξαγκαηηθή όκσο ηάζε ηε κπαηαξηάο θπκαίλεηαη από 14,5 έσο 10,8 V. Οη 

πεξηζζόηεξεο κπαηαξηέο είλαη κνιύβδνπ - ζεηηθνύ νμένο. Σα ζεκαληηθόηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

είλαη ε ηάζε ηεο κπαηαξηάο, ε ρσξεηηθόηεηα ηεο θαη ε ηζρύο εθθίλεζεο. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-10. Μπαηαξία ζε ηνκή 



 
32 ΠΤΚΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ CDI 

2.4.2 ΠΟΛΛΑΠΛΑΗΑΣΖ 

 

Ο πνιιαπιαζηαζηήο κεηαηξέπεη ην ξεύκα ρακειήο ηάζεο ηεο κπαηαξίαο 12V ζε 

πςειήο ηάζεο πνπ θηάλεη έσο θαη 30000V. Απνηειείηαη από έλαλ θύιηλδξν, ν νπνίνο 

είλαη θαηαζθεπαζκέλνο από κεηαιιηθέο θπιηλδξηθέο πιάθεο πνπ έρνπλ ην ίδην 

θέληξν. Ο ζθνπόο ησλ κεηαιιηθώλ πιαθώλ, είλαη γηα λα πεξηνξηζηνύλ νη απώιεηεο 

ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ. ην εζσηεξηθό ηνπ θπιίλδξνπ, ππάξρνπλ δπν ηπιίγκαηα, 

γύξσ από έλαλ ππξήλα από καιαθό ζηδεξνκαγλεηηθό πιηθό. Σν έλα ηύιηγκα έρεη 

κηθξόηεξε δηαηνκή θαη απνηειείηαη από πεξηζζόηεξεο ζπείξεο ζε ζρέζε κε ην άιιν. 

Απηό νλνκάδεηαη θαη δεπηεξεύνλ ηύιηγκα. Σν άιιν ηύιηγκα πνπ νλνκάδεηαη 

πξσηεύνλ, είλαη ζπλδεκέλν από ηελ κηα κεξηά κε ην δηαθόπηε αλάθιεμεο (+), ελώ ην 

άιιν άθξν ηνπ, κε ηε ζηαζεξή επαθή ησλ πιαηηλώλ(-). Σν δεπηεξεύνλ ηύιηγκα κε ηελ 

ζεηξά ηνπ, ην έλα άθξν ηνπ είλαη κε ην ( - ) ηνπ πξσηεύνληνο θαη ην άιιν άθξν ηνπ κε 

ηνλ θεληξηθό αθξνδέθηε πςειήο ηάζεο ηνπ πνιιαπιαζηαζηή. Σν πξσηεύνλ ηύιηγκα 

έρεη από 500 έσο 1.000 ζπείξεο κε δηάκεηξν 0,4-0,5 mm. Σν δεπηεξεύνλ ηύιηγκα έρεη 

από 15.000 κέρξη 30.000 ζπείξεο κε δηάκεηξν πεξίπνπ 0,06 mm. Καη ηα δπν 

ηπιίγκαηα ε αιιηώο πελία, είλαη θαιά κνλσκέλα ηόζν πξνο ηνλ ππξήλα, όζν θαη 

κεηαμύ ηνπο. Όια είλαη ηνπνζεηεκέλα κέζα ζε ζηεγαλή ζήθε. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-11.  1. Μνλάδα κε ηξεηο πνιιαπιαζηαζηέο, 2. Μνλάδα κε ηέζζεξεηο πνιιαπιαζηαζηέο, 3. 

Πνιιαπιαζηαζηήο θαλνληθνύ ηύπνπ, 4. Πνιιαπιαζηαζηήο ηύπνπ κνιπβηνύ, 5. Πνιιαπιαζηαζηήο 

δηπινύ ζπηλζήξα κε έλα θύθισκα, 6. Πνιιαπιαζηαζηήο δηπινύ ζπηλζήξα κε δπν θπθιώκαηα, 7. 

Μνλάδα δπν πνιιαπιαζηαζηώλ κε κόλν ζπηλζήξα 
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2.4.3 ΠΤΚΝΧΣΖ 

 

Δίλαη κηα ζπζθεπή πνπ είλαη ρξήζηκε γηα ηελ απνζήθεπζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Ζ 

κνξθή ηνπ είλαη επίπεδε θαη απνηειείηαη από ίζα επίπεδα θαη  κεηαιιηθά θύιια (πιάθεο) 

ηα νπνία νλνκάδνληαη νπιηζκνί ηνπ ππθλσηή. Ζ πξώηε ηνπ θαηαζθεπή έγηλε από ην 

παλεπηζηήκην ηεο Οιιαλδίαο Leyden (1745). Σν ραξαθηεξηζηηθό ηνπ ππθλσηή είλαη ε 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ ε νπνία κεηξηέηαη ζε Φαξάλη (F). Απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή είλαη ηα γεσκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη ζπλήζσο ε 

ρσξεηηθόηεηα ηνπ ππθλσηή είλαη θάπνηα κF. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-12. Ππθλσηήο 
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2.4.4 ΚΑΛΧΓΗΑ 

 

Ζ δπζθνιία πινπνίεζεο ηνπ παξαπάλσ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ήηαλ ηα θαιώδηα. Οη 

πςειέο ζεξκνθξαζίεο πνπ αλαπηύζζνληαη, ε πγξαζία θαη νη πδξνγνλάλζξαθεο 

ηαιαηπσξνύλ πνιύ ηα θαιώδηα, ηα νπνία πξέπεη λα είλαη πνιύ θαιά κνλσκέλα. Σα 

πξνβιήκαηα πνπ ππήξραλ ζηελ αξρή μεπεξάζηεθαλ κε ηε βνήζεηα ησλ ζπλζεηηθώλ 

πιηθώλ. [3] 

 

 

 

Κάπνηνη ηύπνη κπνπδνθαιώδησλ είλαη νη παξαθάησ: 

 

 Copper Cable :  θαιώδηα αλάθιεμεο κε κεδεληθή εζσηεξηθή αληίζηαζε από ππξήλα 

ραιθνύ. 

 

1. Ππξήλαο ραιθνύ 

2. Δπηθάιπςε ζηιηθόλεο 

3. Αληίζηαζε εμαζζέλεζεο 

4. Γλήζηνη επαθήο βύζκαηνο αλαθιεθηήξα 

5. Αληίζηαζε εμαζζέλεζεο 

6. Δπαθή δηαλνκέα αλάθιεμεο 

7. Πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ζηιηθόλεο 

8. Πξνζηαηεπηηθό θάιπκκα ζηιηθόλεο 

9. Γλήζηνη επαθήο βύζκαηνο αλαθιεθηήξα 

10. Φνξέαο απνμεηδηθήο ξεηίλεο 

11. Μεηαιιηθή ζσξάθηζε 

 

 

 

Δηθόλα 2-13. Καιώδην αλάθιεμεο κε κεδεληθή 

εζσηεξηθή αληίζηαζε 
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 Power Cable :  θαιώδηα αλάθιεμεο κε εζσηεξηθή αληίζηαζε από ζύξκα 

(ζηδεξνκαγλεηηζκόο ππξήλαο κε αληίζηαζε ζύξκαηνο). 

 

 

 

 

1. ηδεξνκαγλεηηθή ζηιηθόλε 

2. Αληίζηαζε από αλνμείδσην ράιπβα 

3. Ππξήλαο ζηιηθόλεο 

4. Πιέγκα από παιώδεηο ίλεο 

5. Δμσηεξηθή επέλδπζε ζηιηθόλεο 

 

 

 

 Carbon Cable: θαιώδηα αλάθιεμεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο (κε εζσηεξηθή 

αληίζηαζε από άλζξαθα.  

 

 

1. Δμσηεξηθή επέλδπζε ζηιηθόλεο 

2. Πιέγκα από πθαζκάηηλεο ίλεο 

3. Ππξήλαο ζηιηθόλεο 

4. Μνλσηηθό θύιιν 

5. Ππξήλαο από παιώδεηο ίλεο κε        

επηθάιπςε άλζξαθα 

 

 

Δηθόλα 2-14. Καιώδην αλάθιεμεο κε εζσηεξηθή 

αληίζηαζε από ζύξκα 

Δηθόλα 2-3. Καιώδην αλάθιεμεο ζύλζεηεο αληίζηαζεο 
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2.4.5 ΑΝΑΦΛΔΚΣΖΡΑ 

 

Ο αλαθιεθηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη πςειήο αληνρήο δηόηη είλαη ην εμάξηεκα ηνπ 

ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο ην νπνίν δέρεηαη πςειέο πηέζεηο θαη ππνπηέζεηο, πςειέο 

ζεξκνθξαζίεο κεγαιύηεξεο ησλ 800
ν
C θαη πςειέο επαλαιακβαλόκελεο θαη 

δηαθνπηόκελεο ηάζεηο. Δπίζεο, ζα πξέπεη λα απάγεη ζεξκόηεηα, γηαηί ζε πεξίπησζε 

πνπ παξακέλεη ζεξκόο ππάξρεη θίλδπλνο ην θαύζηκν κείγκα λα αλαθιέγεηαη από ην 

ζώκα ηνπ θαη όρη από ηνλ ζπηλζήξα. Αλ από ηελ άιιε ν αλαθιεθηήξαο απάγεη 

ζεξκόηεηα ππεξβνιηθά, ηόηε δελ ζα έρεη ηελ απαξαίηεηε ζεξκνθξαζία γηα λα θάςεη 

ηα θαηάινηπα ηεο θαύζεο, ηα νπνία κπνξνύλ λα «κνλώζνπλ» ην ειεθηξόδην θαη έηζη 

λα κε δεκηνπξγείηαη ζπηλζήξαο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-15. Αλαθιεθηήξαο ζε ηνκή 
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2.4.5.1 ΔΗΓΖ ΑΝΑΦΛΔΚΣΖΡΧΝ 

 

- Τπάξρνπλ ηξία είδε αλαθιεθηήξσλ: 

 

 

 αλαθιεθηήξαο ηύπνπ P: ε απηό ην είδνο 

αλαθιεθηήξσλ ην κνλσηηθό πξνεμέρεη ηνπ 

κεηαιιηθνύ πεξηβιήκαηνο. Απηνί νη 

αλαθιεθηήξεο,  αλεβάδνπλ εύθνια 

ζεξκνθξαζίεο θαη εμαζθαιίδνπλ νκαιή 

ιεηηνπξγία. Αληηθαζηζηνύλ ηνπο 

ζπκβαηηθνύο αλαθιεθηήξεο θαη έρνπλ 

επξύηεξε πεξηνρή ζεξκηθήο αγσγηκόηεηαο. 

Δλδείθλπηαη γηα ηνπο γξήγνξνπο 

ηεηξάρξνλνπο θηλεηήξεο θαη 

αληελδείθλπηαη γηα ηνπο δίρξνλνπο. 

 

Δηθόλα 2-16. Κσδηθνπνίεζε αλαθιεθηήξα 

Δηθόλα 2-17. Αλαθιεθηήξαο ηύπνπ p 
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  Αλαθιεθηήξεο ηύπνπ V:  

Απηό ην είδνο αλαθιεθηήξσλ  δηαζέηεη  

έλα ιεπηό θεληξηθό ειεθηξόδην από 

κέηαιιν. Απηνί νη 

αλαθιεθηήξεο δίλνπλ ζπηλζήξα θαη ζε 

ρακειόηεξεο ηηκέο ηάζεο. Έηζη έρνπκε 

επθνιόηεξα πξσηλά μεθηλήκαηα κε 

πεζκέλε κπαηαξία, ελώ ην "ιάδσκα" 

ηνπ αλαθιεθηήξα απνθεύγεηαη ζε 

κεγάιν βαζκό. 

 

 

 

 Αλαθιεθηήξαο ηξηδίνπ: ραξαθηεξηζηηθό απηό ηνπ είδνπο αλαθιεθηήξα είλαη όηη 

παξνπζηάδεη πςειή απόδνζε θαζώο ρξεζηκνπνηεί ειεθηξόδην πιηθό από ηξίδην. 

 

 

Πιενλεθηήκαηα: 

(+)ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ηνλ θηλεηήξα ζηε θαηαλάισζε θαπζίκνπ. 

(+)εμνηθνλόκεζε θαπζίκνπ ( εμνηθνλόκεζε κέρξη 5% θαύζηκν ζε ζύγθξηζε κε 

απινύο αλαθιεθηήξεο). 

(+)άκεζν θαη εύθνιν μεθίλεκα ιόγσ αύμεζεο ηεο ηζρύνο ηνπ θηλεηήξα αθόκα θαη κε 

θαηξηθέο ζπλζήθεο κε θξύν ε πγξαζία. 

(+)κεγάιε αληνρή. 

(+)ιηγόηεξε θζνξά: ηα ειεθηξόδηα ζηνπο ζπκβαηηθνύο αλαθιεθηήξεο είλαη ζπλήζσο 

από ληθέιην (ζε αθξηβόηεξα ρξεζηκνπνηείηαη αθόκε θαη πιαηίλα). Σν ληθέιην θαη ε 

πιαηίλα δελ είλαη θαζαξά κέηαιια, αιιά θξάκαηα πνπ πεξηέρνπλ θαη άιιεο 

πξνζκίμεηο κεηάιισλ. Αλάινγα ηε ζύζηαζε ηνπ θξάκαηνο, νη ηδηόηεηεο ησλ πιηθώλ 

κπνξνύλ λα κεγηζηνπνηεζνύλ. 

 

 

Δηθόλα 2-18. Αλαθιεθηήξαο ηύπνπ v 
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Μεηνλεθηήκαηα: 

 

(-) κεγάιν θόζηνο ζε ζύγθξηζε κε ηνπο απινύζηεξνπο αλαθιεθηήξεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-19. Αλαθιεθηήξαο ηξηδίνπ 
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2.4.5.2 ΥΑΡΑΚΣΖΡΗΣΗΚΑ ΑΝΑΦΛΔΚΣΖΡΧΝ 

 

Δπίζεο, αλάινγα κε ηε ζρεδίαζε ηνπ θηλεηήξα θαη ηεο ρξήζεο πνπ πξννξίδεηαη 

θαζνξίδεηαη θαη ην είδνο ηνπ αλαθιεθηήξα. Οη ζεκαληηθόηεξεο πξνδηαγξαθέο ησλ 

ζπηλζεξηζηώλ είλαη: ε απόζηαζε reach, ην ζπείξσκα θαη ην έδξαλν, ην δηάθελν αέξνο 

θαη ε πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο. 

 

 reach: κεγάιν ζεκαίλεη όηη είλαη βαζηά κέζα ζην θύιηλδξν κε απνηέιεζκα λα 

ζεξκαίλεηαη ή λα ρηππεζεί από έκβνιν ε βαιβίδα. Μηθξό ζεκαίλεη όηη ζα είλαη ςπρξό 

θαη ζα πξνθαιεί θαθέο αλαθιέμεηο. 

 ζπείξσκα θαη έδξαλν: ππάξρνπλ δύν ζπλεζέζηεξνη δηάκεηξνη ζπεηξώκαηνο πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη 14mm θαη 18mm. Τπάξρνπλ θαη δπν κέζνδνη θξαγήο (έδξαλα) 

θσληθή θξαγή πνπ είλαη ζαλ ζθήλα θαη ε επίπεδε πνπ ζηεγαλνπνηεί ηνλ θύιηλδξν κε 

ζπκπηεδόκελε θιάληδα. 

δηάθελν αέξνο: Ζ ηδαληθή απόζηαζε ησλ ειεθηξνδίσλ είλαη από 0,25mm έσο 0,8mm 

αλάινγα κε ην ζύζηεκα αλάθιεμεο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν ζην θηλεηήξα. Μεγάιν 

δηάθελν ρξεηαδόκαζηε κεγάιε ηάζε γηα ηελ αλάθιεμε. Μηθξό δηάθελν ζεκαίλεη 

αδύλαηνο ζπηλζήξαο. Ζ κέηξεζε δηαθέλνπ γίλεηαη κε θίιεξ. 

 πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο: κε ηνλ όξν πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο ελλννύκε ηελ ηθαλόηεηα 

ηνπ αλαθιεθηήξα λα κεηαθέξεη ηελ ζεξκόηεηα θαύζεο από ην άθξν αλάθιεμεο ζηελ 

θεθαιή ηνπ θπιίλδξνπ. Απηό πνπ θαζνξίδεη ηελ πεξηνρή ζεξκνθξαζίαο είλαη ην κήθνο 

ηεο κύηεο ηνπ κνλσηή. Μεγάιν κήθνο ζπλεπάγεηαη κε κεγάιε ζεξκνθξαζία. Γηα 

κεγάιε ζεξκνθξαζία, ν αλαθιεθηήξαο ζα θζαξεί γξήγνξα ή ζα θάςεη γξήγνξα ηα 

ειεθηξόδηα. Μηθξή ζεξκνθξαζία, δελ ζα ζεξκαίλεηαη ηθαλνπνηεηηθά ώζηε  λα θανύλ 

νη θαπληέο ζηνλ κνλσηή, κε απνηέιεζκα λα πξνθιεζεί βξαρπθύθισκα. 

 

ηα επηβαηηθά νρήκαηα ρξεζηκνπνηείηαη αλαθιεθηήξαο αληίζηαζεο. Ζ αληίζηαζε 

είλαη κέζα ζην θεληξηθό ειεθηξόδην θαη ε ρξήζε ηεο είλαη λα θαηαπλίγεη ηηο εμάξζεηο 

ηεο ηάζεο θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ αλαθιεθηήξα. 
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2.4.5.3 ΈΛΔΓΥΟ ΑΝΑΦΛΔΚΣΖΡΑ 

 

 

Οη θζαξκέλνη ζπηλζεξηζηέο πξνθαινύλ κεγάιε θαηαλάισζε θαπζίκνπ, δύζθνιε εθθίλεζε, 

δηαθνπέο ζηελ αλάθιεμε θαη θπζηθά απώιεηα ηζρύνο. 

 

 

 

 Καλνληθή θαηάζηαζε ηνπ αλαθιεθηήξα 

 

 

 

 

 

 

 

 

 πζζωξεπκέλεο επηθαζήζεηο αηζάιεο 

-εζθαικέλε ξύζκηζε κίγκαηνο (κνλάδα έγρπζεο). 

-ιεξσκέλν θίιηξν αέξα 

-ειαηησκαηηθόο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 

-ειαηησκαηηθόο αηζζεηήξαο Λ 

Δηθόλα 2-20. Καλνληθή 

θαηάζηαζε ηνπ αλαθιεθηήξα 

Δηθόλα 2-21. Αλαθιεθηήξαο 

κε ζπζζσξεπκέλεο 

επηθαζήζεηο αηζάιεο 
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 Λάδωκα 

-Αξθεηή πνζόηεηα ιαδηνύ ζην ζάιακν θαύζεο 

-Φζαξκέλα ειαηήξηα εκβόινπ, 

θύιηλδξνη θαη νδεγνί βαιβίδσλ. 

 

 

 

 

 ρεκαηηζκόο ζκάιηνπ 

-Πξόζζεηα ζην θαύζηκν θαη ην ιάδη 

πνπ ζρεκαηίδνπλ επηθαζήζεηο κνξθήο ηέθξαο 

 

 

 

 

 

 Τπεξβνιηθέο επηθαζήζεηο 

-Καηάινηπα πξόζζεηα πνπ έρνπλ 

ζπζζσξεπηεί πάλσ ζηνλ αλαθιεθηήξα 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-22. Λαδσκέλνο 

αλαθιεθηήξαο 

Δηθόλα 2-23. Αλαθιεθηήξαο κε 

ζρεκαηηζκό ζκάιηνπ 

Δηθόλα 2-24. Αλαθιεθηήξαο κε 

ππεξβνιηθέο επηθαζήζεηο 
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 Ληωκέλν θεληξηθό ειεθηξόδην 

-ζεξκηθή ππεξθόξησζε ιόγσ ‘αλάθιεμεο ππξάθησζεο 

-ειαηησκαηηθέο βαιβίδεο 

-αθαηάιιειε πνηόηεηα θαπζίκνπ 

 

 

 

 

 παζκέλν άθξν κνλωηή 

-Μεραληθή βιάβε ιόγσ εζθαικέλεο ρξήζεο 

 

 

 

 

 

 

 Τπεξβνιηθή θζνξά ηνπ ειεθηξνδίνπ 

-Φησρή ξνή κέζα ζην ζάιακν θαύζεο 

Δηθόλα 2-25. Αλαθιεθηήξαο 

κε ιησκέλν θεληξηθό 

ειεθηξόδην 

Δηθόλα 2-26. Αλαθιεθηήξαο 

κε ζπαζκέλν άθξν κνλσηή 
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-Τπεξζέξκαλζε 

 

 

 Μεξηθώο ιηωκέλα ειεθηξόδηα 

-ζεξκηθή ππεξθόξησζε ιόγσ αλάθιεμεο ππξάθησζεο 

-ειαηησκαηηθέο βαιβίδεο 

-κε θαηάιιειε πνηόηεηα θαπζίκνπ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-27. Αλαθιεθηήξαο 

κε ππεξβνιηθή θζνξά 

Δηθόλα 2-28. Αλαθιεθηήξαο 

κε κεξηθώο ιησκέλα 

ειεθηξόδηα 
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2.4.6 ΠΛΑΣΗΝΔ 

 

Σν ξεύκα ηνπ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο πξνέξρεηαη από ηνλ ζπζζσξεπηή (κπαηαξία) 

θαηά ηελ εθθίλεζε ή από ηε γελλήηξηα (δπλακό ή ελαιιάθηε). Σν ξεύκα θαη ζηηο δύν 

πεξηπηώζεηο είλαη ζπλερέο, θάηη πνπ δελ επηηξέπεη ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή λα 

ιεηηνπξγήζεη. Οη "πιαηίλεο", πνπ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα είλαη έλαο απιόο δηαθόπηεο 

πνπ, αλνίγνληαο θαη θιείλνληαο, δεκηνπξγεί ζπλερείο κεηαβνιέο ζηελ ηάζε ζηα άθξα 

ηνπ πνιιαπιαζηαζηή θαη ηνπ επηηξέπεη, λα ιεηηνπξγήζεη. Οη πιαηίλεο, πνπ είλαη 

ζπλήζσο δύν ζηνπο ηεηξαθύιηλδξνπο θηλεηήξεο, απνηεινύληαη από ην θηλνύκελν 

ηκήκα, ην αθίλεην ηκήκα θαη δύν πιαθίδηα, ηα νπνία είλαη απηά πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή όηαλ ιέγεηαη όηη "θιείλνπλ νη πιαηίλεο". Λόγσ ηεο ζπλερνύο ιεηηνπξγίαο ηνπο, 

νη επαθέο θζείξνληαη. ε απηό βνεζάεη θαη ην όηη ε κεηαμύ ηνπο απόζηαζε είλαη πνιύ 

κηθξή θαη είλαη ζπρλή ε δεκηνπξγία ζπηλζήξσλ αλάκεζα ζηηο επαθέο. Γη’ απηό ην 

ιόγν νη θαηαζθεπαζηέο ρξεζηκνπνίεζαλ πιηθό κηθξήο ειεθηξηθήο αληίζηαζεο αιιά 

κεγάιεο αλζεθηηθόηεηαο όπσο ν ιεπθόρξπζνο (πιαηίλα). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-29. Πιαηίλα 
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2.4.7 ΓΗΑΝΟΜΔΑ 

 

Ο δηαλνκέαο είλαη κηα ζπζθεπή πνπ απνηειείηαη από κηα πεξηζηξεθόκελε επαθή 

(ξάνπιν) θαη έλα εηδηθά θαηαζθεπαζκέλν θάιπκκα, πάλσ ζην νπνίν ηνπνζεηνύληαη 

ηα θαιώδηα ησλ αλαθιεθηήξσλ, νη επαθέο θαη ην θαιώδην πςειήο ηάζεο, ην νπνίν 

κεηαθέξεη ην ξεύκα πςειήο ηάζεο από ηνλ πνιιαπιαζηαζηή. Σν ξάνπιν βξίζθεηαη 

ζε κόληκε πεξηζηξνθή παίξλνληαο θίλεζε από ηνλ εθθεληξνθόξν άμνλα. Έηζη, όηαλ 

θιείζνπλ νη πιαηίλεο θαη ην ξεύκα πςειήο ηάζεο δηνρεηεπζεί ζην δεπηεξεύνλ 

θύθισκα, ην ξάνπιν έρεη ξπζκηζηεί έηζη ώζηε λα βξίζθεηαη ζηελ θαηάιιειε επαθή 

κε απνηέιεζκα ην ξεύκα λα πεξάζεη ζηνλ ζσζηό αλαθιεθηήξα θαη λα δεκηνπξγεζεί 

ζπηλζήξαο. ην εζσηεξηθό ηνπ δηαλνκέα, θάησ από ηηο πιαηίλεο βξίζθεηαη ν 

θπγνθεληξηθόο κεραληζκόο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ πξνπνξεία ηεο αλάθιεμεο αλάινγα 

κε ηηο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Ζ ιεηηνπξγία ηνπ θπγνθεληξηθνύ κεραληζκνύ βαζίδεηαη 

ζηε θπγόθεληξν δύλακε πνπ αλαπηύζζεηαη ζηα αληίβαξα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ 

άμνλα ηνπ δηαλνκέα. Όηαλ απμάλνληαη νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, ηα αληίβαξα 

κεηαθηλνύληαη πξνο ηα έμσ. Σν απνηέιεζκα είλαη λα δίλνπλ πεξηζηξνθηθή θίλεζε 

ζηνλ δπγό ηεο πιαθάο ησλ πιαηηλώλ, κε ηελ ίδηα θνξά ηνπ έθθεληξνπ. Οη πιαηίλεο κε 

απηόλ ηνλ ηξόπν αλνίγνπλ πην λσξίο θαη 

δεκηνπξγείηαη ν ζπηλζήξαο αξθεηά πξηλ ην 

έκβνιν θηάζεη ζην Α.Ν.. ην εμσηεξηθό κέξνο 

ηνπ δηαλνκέα ηνπνζεηείηαη ν κεραληζκόο 

ππνπίεζεο, ν νπνίνο ξπζκίδεη ηελ πξνπνξεία ηεο 

αλάθιεμεο αλάινγα κε ην θνξηίν ηνπ θηλεηήξα. 

Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπ θηλεηήξα κε ρακειό 

θνξηίν, ππάξρεη κεγαιύηεξε ππνπηεζε από όηη κε 

πςειόηεξεο ζηξνθέο. Ο κεραληζκόο ππνπηεζεο, 

ρξεζηκνπνηεί ηελ ππνπίεζε πνπ παίξλεη από ηελ 

πνιιαπιή εηζαγσγήο, γηα ηε ξύζκηζε ηεο 

πξνπνξείαο ιόγσ ηεο κεηαβνιήο ηνπ θνξηίνπ.  

 

 

 

 

Δηθόλα 2-30. Γηαλνκέαο 
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2.4.8  ΑΗΘΖΣΖΡΑ HALL 

 

Ο αηζζεηήξαο ζπγρξνλίδεη ηνλ ζπηλζήξα κε ηελ πεξηζηξνθή ηνπ άμνλα ηνπ θηλεηήξα. ηνπο 

κνλνθύιηλδξνπο θηλεηήξεο, θάζε παικόο ηνπ αηζζεηήξα είλαη θαη κηα πεξηζηξνθή ηνπ 

θηλεηήξα. Δλώ ζηνπο θηλεηήξεο ηνπ απηνθηλήηνπ, θάζε παικόο είλαη θαη ζεκείν αλάθιεμεο 

ηνπ θάζε θπιίλδξνπ. Ο παικόο έρεη ηάζε 5 V. Ζ αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα Hall 

βαζίδεηαη ζην θαηλόκελν Hall ζε εκηαγσγνύο. Σα ειεθηξόληα πνπ θηλνύληαη ζε έλαλ 

εκηαγσγό θάζεηα ζηηο καγλεηηθέο γξακκέο ελόο πεδίνπ, δέρνληαη κηα πιεπξηθή 

ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε θάζεηε ζηε δηεύζπλζε ηνπ ξεύκαηνο. Ζ πιεπξηθή δύλακε 

πεξηγξάθεηαη θαη από ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

F = q*v*Β  όπνπ: 

q : ην θνξηίν ηνπ ειεθηξνλίνπ 

λ: ε ηαρύηεηα ηνπ ειεθηξνλίνπ ζην ζηξώκα ηνπ εκηαγσγνύ  

θαη 

Β: ε έληαζε ηνπ καγλεηηθνύ πεδίνπ 

Απηή ε δύλακε νλνκάδεηαη δύλακε Lorentz θαη ππό ηελ επίδξαζε ηεο,  ε ξνή ησλ 

ειεθηξνλίσλ εθηξέπεηαη πξνο ηε κηα πιεπξά ηνπ εκηαγσγνύ. Ωο ζπλέπεηα, απμάλεηαη ε 

ζπγθέληξσζε ησλ ειεθηξνλίσλ ζε απηήλ ηελ πιεπξά. Ζ δηαθνξά ησλ ειεθηξνλίσλ ζηηο δύν 

πιεπξέο ηνπ εκηαγσγνύ πξνθαιεί, ηελ εκθάληζε δηαθνξάο δπλακηθνύ. Ο αηζζεηήξαο Hall 

παξνπζηάδεη ην πιενλέθηεκα ηεο παξαγσγήο ζηαζεξνύ ζήκαηνο αλεμάξηεηα από ηελ 

ηαρύηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ εθθεληξνθόξνπ άμνλα.  

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-31. Αηζζεηήξαο HALL 
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2.4.9  ΜΑΓΝΖΣΗΚΟ ΑΗΘΖΣΖΡΑ 

 

Ο αηζζεηήξαο απηόο ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζηξνθώλ ηνπ θηλεηήξα θαζώο θαη 

γηα ηελ γσλία ηνπ ζηξνθαινθόξνπ άμνλα. Πην αλαιπηηθά, ε αξρή ιεηηνπξγίαο ηνπ αηζζεηήξα, 

βαζίδεηαη ζηε δεκηνπξγία ελαιιαζζόκελεο ηάζεο από επαγσγή ζην ηύιηγκα ελόο 

ζσιελνεηδνύο θαηά ηε δηέιεπζε από ην πεδίν ηνπ καγλήηε, ν νπνίνο ππάξρεη ζηα δόληηα ελόο 

δίζθνπ.  Απηόο ν νδνλησηόο δίζθνο, ζπλήζσο βξίζθεηαη πάλσ ζηνλ ζηξνθαινθόξν άμνλα. Ζ 

αλαπηπζζόκελε ηάζε ζην ηύιηγκα δίλεηαη από ηε ζρέζε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-33. 1.Μνληκνο καγλήηεο, 2.Κέιπθνο, 3.Μπινθ 

θηλεηήξα, 4.Ππξελαο από καιαθό ζίδεξν, 5.Πελην, 

6.Οδνληνηνο δίζθνο 

Δηθόλα 2-32. Μαγλεηηθόο αηζζεηήξαο 
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2.4.10 ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΘΔΖ ΠΔΣΑΛΟΤΓΑ ΓΚΑΕΗΟΤ 

 

Ο αηζζεηήξαο ζέζεο πεηαινύδαο γθαδηνύ είλαη κηα κεηαβαιιόκελε αληίζηαζε 

(πνηελζηόκεηξν). Απνηειείηαη από έλα ζύξκα ηπιηγκέλν ζε κηα κνλσκέλε βάζε, πάλσ ζην 

νπνίν νιηζζαίλεη κηα θηλεηή επαθή. Πξαθηηθά ε αληίζηαζε βξίζθεηαη εμσηεξηθά ηνπ ζώκαηνο 

ηεο πεηαινύδαο γθαδηνύ θαη ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε 5V. Όζν απμάλεηαη ε γσλία ηεο 

πεηαινύδαο, ππάξρεη κηα πηώζε ηάζεο. Πην ζπγθεθξηκέλα ππάξρνπλ δπν νκάδεο 

αληηζηάζεσλ. Ζ κηα είλαη κεηαμύ 0
ν
 θαη 24

ν
 θαη ε άιιε 18

ν
 θαη 90

ν
.   ην ζύζηεκα 

αλάθιεμεο, ρξεηάδεηαη απηόο ν αηζζεηήξαο γηα ηελ ζέζε ηεο πεηαινύδαο ηνπ γθαδηνύ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-34. Πνηελζηόκεηξν ζηελ πεηαινύδα γθαδηνύ 
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2.4.11 Ο ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΤΠΟΠΗΔΖ 

 

Σν ζήκα ηνπ αηζζεηήξα απόιπηεο πίεζεο (MAP) ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ κέηξεζε ηνπ 

θνξηίνπ ηνπ θηλεηήξα ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ζηξνθώλ , θαζώο είλαη ρξήζηκν γηα ηνλ 

ππνινγηζκό ζην ζηάδην ηνπ ςεθαζκνύ. Ζ ζέζε ηνπ αηζζεηήξα βξίζθεηαη ζηελ πνιιαπιή 

εηζαγσγήο όπνπ ηνπνζεηείηαη κέζα από έλα ζσιήλα ππνπίεζεο κεηά από ηελ πεηαινύδα 

γθαδηνύ. Υαξαθηεξίδεηαη σο πηεδνειεθηξηθόο αηζζεηήξαο, αθνύ ε αληίζηαζε ηνπ αιιάδεη 

αλάινγα κε ηελ πίεζε. Απνηειείηαη: 1) θύθισκα ελίζρπζεο, 2) Σζηπ ππξηηίνπ (πάλσ ηνπ 

βξίζθνληαη 4 αληηζηάζεηο ηνπνζεηεκέλεο πάλσ ζε γέθπξα). Ωο πξνο ην ζήκα ηξνθνδνηείηαη 

από ECU κε ζηαζεξή 5V θαη ε ηάζε εμόδνπ από 0.5V έσο 4.9V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-35. Αηζζεηήξαο ππνπηεζεο 
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2.4.12  ΑΗΘΖΣΖΡΑ ΘΔΡΜΟΚΡΑΗΑ 

 

Ο αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο απνηειείηαη από αληηζηάζεηο πνπ κεηαβάιινληαη κε ηε 

ζεξκνθξαζία. πλήζσο ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε 5V θαη αλάινγα κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ 

ππάξρεη, κεηαβάιιεηαη θαη ην κέγεζνο ηεο αληίζηαζεο, έηζη ώζηε αιιάδεη θαη ε ηάζε. Με 

απηόλ ηνλ ηξόπν ειεθηξνληθή κνλάδα ηνπ νρήκαηνο αλαγλσξίδεη ηελ ζεξκνθξαζία. 

Δλδεηθηηθά ζηηο πεξηζζόηεξεο πεξηπηώζεηο όζν αλεβαίλεη ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα, κεηώλεηαη 

ην κέγεζνο ηεο αληίζηαζεο. ην απηνθίλεην ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε κέηξεζε ηεο 

ζεξκνθξαζίαο ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ, θαη ηνπ αέξα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 2-36. Αηζζεηήξαο ζεξκνθξαζίαο 
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3  ΤΣΖΜΑ ΠΤΚΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Σα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη επξέσο, δελ είλαη ηθαλά γηα κηα 

ηθαλνπνηεηηθή αλάθιεμε ζε θηλεηήξεο κε πςειέο απνδόζεηο όπσο θαη ζε κηθξνύο 

πνιύζηξνθνπο θηλεηήξεο. ήκεξα ην ζύζηεκα CDI ρξεζηκνπνηείηαη θαη ιόγσ ησλ λέσλ 

πξνηύπσλ ειέγρνπ ηεο ξύπαλζεο (EURO) δηόηη κεηά από κεηξήζεηο έρεη παξαηεξεζεί όηη ηα 

πνζνζηά ξύπσλ είλαη κεησκέλα. [4] 

 

Δηθόλα 3-1. Ζιεθηξηθό ζρέδην ππθλσηηθήο αλάθιεμεο ζε κνλνθπιηλδξν θηλεηήξα 
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3.1 ΒΑΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ CDI 

 

Έλα ππθλσηηθό ζύζηεκα αλάθιεμεο 

απνηειείηαη από 7 βαζηθά 

εμαξηήκαηα: έλαλ κεηαηξνπέα 

πςειήο ηάζεο DC-DC, έλαλ 

ππθλσηή, έλαλ δηαθόπηε, έλαλ 

αηζζεηήξα ζέζεο ζηξνθαινθόξνπ 

άμνλα, έλαλ ζηαζεξνπνηεηή ηάζεο, 

έλα πελίν αλάθιεμεο θαη  ηνλ 

αλαθιεθηήξα. Ζ ηάζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο είλαη από 100V έσο 

400V ην νπνίν δεκηνπξγείηαη από 

ηνλ κεηαηξνπέα DC-DC θαη από 

απηήλ θνξηίδεηαη ν ππθλσηήο.      Σελ ζηηγκή πνπ ρξεηάδεηαη ζπηλζήξαο, ιίγν πξηλ ην ΑΝ 

(άλσ λεθξό ζεκείν) ν δηαθόπηεο θιείλεη θαη μεθηλάεη ε εθθόξηηζε ηνπ ππθλσηή. Ο δηαθόπηεο 

παξακέλεη θιεηζηόο κέρξη ε ηάζε ηνπ ππθλσηή λα αληηζηξαθεί. Σελ ηδία ζηηγκή ε δίνδνο 

δηαηεξεί ζηαζεξή ηελ ηάζε ηνπ πελίνπ θαη δελ ηελ αθήλεη λα δηαθύγεη πξνο ηελ αληίζεηε 

θαηεύζπλζε. Φπζηθά ιόγσ ηεο κεγάιεο ηάζεο, έρεη βειηησζεί θαη ε ζπλνιηθή κόλσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο. [5] 

Δηθόλα 3-2. Δμαξηήκαηα ππθλσηηθνύ      ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο 

Δηθόλα 3-3. Βαζηθά εμαξηήκαηα ππθλσηηθήο αλάθιεμεο 
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3.2  ΜΔΣΑΣΡΟΠΔΑ ΤΦΖΛΖ ΣΑΖ DC-DC 

 

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ζηηο κηθξέο κεραλέο δελ ππάξρεη κεηαηξνπέαο πςειήο ηάζεο dc-dc, 

αιιά έλα πελίν. Απηό ην πελίν παξάγεη απεπζείαο ηάζε από 100V έσο 400V. ε αληίζεζε, 

ζηνπο κεγάινπο θηλεηήξεο έρνπκε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ν νπνίνο από ηελ ηάζε ηεο κπαηαξίαο 

12V, παξάγεη ηάζε 400V. 

 

 

 

 

3.3 ΠΤΚΝΧΣΖ 

 

Ο ππθλσηήο είλαη ρσξεηηθόηεηαο από 0,47κF έσο 2κF. ηελ πξώηε θάζε απνζεθεύεη ηελ 

πςειή ηάζε θαη ζηελ δεύηεξε θάζε εθθελώλεηαη γηα λα επηηεπρηεί ε δηαδηθαζία ηεο 

αλάθιεμεο. Ο ζπλνιηθόο ρξόλνο κεηαμύ ησλ εθθελώζεσλ ηάζεο είλαη 3 msec ζηηο κέγηζηεο 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα. Απηό ζεκαίλεη όηη ν ρξόλνο θόξηηζεο είλαη 1,5 msec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-4. Ππθλσηήο 
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3.4 ΓΗΑΚΟΠΣΖ  

 

Ο δηαθόπηεο κεηαθέξεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηνπ ππθλσηή ζην πελίν αλάθιεμεο ηελ 

θαηάιιειε ζηηγκή. Ο δηαθόπηεο ειέγρεηαη από έλαλ ειεγρόκελν αλνξζσηή ππξηηίνπ SCR ή 

TRIAC.  Όηαλ εθαξκόδεηαη ζεηηθόο παικόο ζηελ πύιε ηνπ SCR, ηόηε απηόο πξνθαιεί ηελ 

εθθέλσζε ηνπ ππθλσηή κέζσ ηνπ πξσηεύνληνο πελίνπ αλάθιεμεο. Όηαλ ν SCR επαλέιζεη 

ζηελ θαηάζηαζε εθηόο ιεηηνπξγίαο, ην ξεύκα ζα πξέπεη λα είλαη κηθξόηεξν από ην ξεύκα 

ζπγθξάηεζεο. Σν ξεύκα ζπγθξάηεζεο, είλαη ηηκή ξεύκαηνο ε νπνία θξαηά ηνλ SCR ζε θαηάζηαζε 

ιεηηνπξγίαο. Δπίζεο ζηνλ δηαθόπηε ππάξρεη θαη κηα δίνδνο ε νπνία δελ επηηξέπεη ηελ 

επηζηξνθή ξεύκαηνο από ην πελίν αλάθιεμεο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-5. Γηαθόπηεο 
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3.5 ΣΑΘΔΡΟΠΟΗΖΣΖ ΣΑΖ 

 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζεξνπνηεηή είλαη λα βειηηζηνπνηεί ην ξεύκα ηνπ αλνξζσηή ππξηηίνπ 

SCR γηα όιε ηελ θιίκαθα ζηξνθώλ,  λα θηιηξάξεη ηελ παξαζηηηθή ηάζε ηνπ αηζζεηήξα 

ζηξνθαινθόξνπ άμνλα θαη δηαζθαιίδεη ηελ ζσζηή γσληά DWELL. Ο ζηαζεξνπνηεηήο ηάζεο 

είλαη κηα ζπλδεζκνινγία εζσηεξηθά ηεο κνλάδαο ελόο CDI, ε νπνία ζα αλαιπζεί παξαθάησ. 

 

3.6 ΠΖΝΗΟ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

 

Σν πελίν αλάθιεμεο ιεηηνπξγεί κε ηνλ ίδην ηξόπν όπσο θαη ζε όια ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο. 

Δδώ όκσο ε ηηκή ηεο ηάζεο θπκαίλεηαη από 5kV έσο 20kV. Σν πελίν αλάθιεμεο ιεηηνπξγεί 

ζαλ παικνγελήο κεηαζρεκαηηζηήο θαη όρη σο κέζν απνζήθεπζεο ελέξγεηαο όπσο ζε αιιά 

ζπζηήκαηα αλάθιεμεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-6. Πελίν αλάθιεμεο 
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3.7 ΑΝΑΦΛΔΚΣΖΡΑ 

 

ην ζπγθεθξηκέλν ζύζηεκα αλάθιεμεο, ν αλαθιεθηήξαο πξέπεη λα είλαη πην αλζεθηηθό θαη 

πην απνδνηηθό. Αλ ρξεζηκνπνηεζεί θάπνηνο αθαηάιιεινο αλαθιεθηήξαο, ηόηε κπνξεί λα 

πξνθιεζεί ζνβαξή βιάβε ζηνλ θηλεηήξα. Πην αλαιπηηθά: 

- Γηάθελν: Αθαηάιιεινη είλαη αλαθιεθηήξεο κε κεγάιν δηάθελν. Δπεηδή ζπλήζσο ην 

ζύζηεκα CDI ρξεζηκνπνηείηαη ζε αγσληζηηθνύο θηλεηήξεο, ζα πξέπεη ν 

αλαθιεθηήξαο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί λα έρεη κηθξόηεξν δηάθελν θαηά 0,1 mm γηα 

θάζε επηπιένλ 50hp ζε ζρέζε κε ηελ εξγνζηαζηαθή ηζρύ. Γειαδή αλ απμεζεί ε ηζρύο 

θαηά 150hp, ηόηε ην δηάθελν ηνπ λένπ αλαθιεθηήξα ζα είλαη θαηά 0,3mm κηθξόηεξν 

από απηό πνπ πξνηείλεη ν θαηαζθεπαζηήο. [6] 

 

- Δύξνο ζεξκόηεηαο: όζν πην κεγάιε ηζρύ έρεη ν θηλεηήξαο, ηόζε πεξηζζόηεξε 

ζεξκόηεηα παξάγεη. πλεπώο ν αλαθιεθηήξαο ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιειν αλάινγα 

κε ηελ ζεξκνθξαζία πνπ παξάγεηαη από ηνλ θηλεηήξα. Άξα γηα θηλεηήξα πνπ παξάγεη 

πνιύ ζεξκόηεηα, ρξεζηκνπνηείηαη ςπρξόο αλαθιεθηήξαο. Πξαθηηθά γηα θάζε 

επηπιένλ 75 – 100 hp ηζρύνο ηνπ αξρηθνύ θηλεηήξα, ρξεζηκνπνηείηαη αλαθιεθηήξαο 

κηαο θιίκαθαο πην ςπρξό. Ζ κόλε δεκηά πνπ κπνξεί λα πξνθιεζεί από ςπρξό 

αλαθιεθηήξα, είλαη λα μεθινπδηζηεί ην βύζκα, ελώ από ζεξκό αλαθιεθηήξα, λα 

πξνθιεζεί ζνβαξή δεκηά ζηνλ θηλεηήξα. [6] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-7. Θεξκόο θαη ςπρξόο αλαθιεθηήξαο 
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3.8 Ζ ΠΡΧΣΖ ΔΦΑΡΜΟΓΖ Δ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ 

 

 

Σελ δεθαεηία ηνπ 1960, όπσο αλαθέξζεθε, ην ζύζηεκα CDI μεθίλεζε λα πσιείηαη ζην 

εκπόξην. Σόηε μεθίλεζαλ λα εκθαλίδνληαη νη αζηνρίεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ηα ειαηηώκαηα θαη ηα 

κεηνλεθηήκαηα πνπ είρε. Έλα από ηα κεγαιύηεξα κεηνλεθηήκαηα ηεο ππθλσηηθήο αλάθιεμεο, 

ήηαλ ν δηαζηαπξσλόκελνο ζπηλζεξηζκόο (crossfire). Απηό δεκηνπξγείηαη ιόγσ ηεο πςειήο 

ηάζεο θαη ησλ πεξηζζόηεξσλ ζπηλζήξσλ ( ειάρηζηα κηθξνδεπηεξνιεπηα) ζηελ αλάθιεμε. Σν 

πξόβιεκα ήηαλ ηδηαίηεξα εκθαλέο ζε πνιπθύιηλδξνπο θηλεηήξεο όπσο V8, V6 αιιά θπζηθά 

θαη ζε ηεηξαθύιηλδξνπο. ηελ πξάμε ην crossfire εκθαλίδεηαη γηαηί γίλεηαη ζύδεπμε ηεο 

πςειήο ηάζεο ελόο θαισδίνπ ηνπ αλαθιεθηήξα, κε έλα άιιν θαιώδην άιινπ αλαθιεθηήξα. 

Έηζη ππάξρεη ζπίζα θαη ζε δεύηεξν θύιηλδξν, πνπ είλαη επηθίλδπλν γηα έλαλ θηλεηήξα. Από 

ηόηε πνπ άξρηζαλ λα ππάξρνπλ όξηα ζηνπο ξύπνπο ησλ νρεκάησλ θαη επεξεάζηεθε ην κίγκα 

θαπζίκνπ, ην CDI ζηαδηαθά ζηακαηνύζε λα ρξεζηκνπνηείηαη δηόηη ην κίγκα γηλόηαλ πην 

θησρό θαη δελ ππήξρε ηθαλνπνηεηηθή αλάθιεμε. 

Γηα λα μεπεξαζηεί απηό ην ζεκαληηθό κεηνλέθηεκα, δεκηνπξγήζεθε ην CDI πνιιαπιώλ 

εθθελώζεσλ. Ωζηόζν νύηε απηό ήηαλ ηόζν ηθαλό γηα λα μεπεξάζεη ζε απόδνζε έλα 

ζπκβαηηθό ζύζηεκα αλάθιεμεο. Γη απηόλ ηνλ ιόγν ζήκεξα ρξεζηκνπνηείηαη θαηά βάζε ζε 

κνλνθπιηλδξα νρήκαηα. Μεηά όκσο από πνιιέο κειέηεο, ζε έλα απνηειεζκαηηθό CDI ζα 

πξέπεη λα ηεξνύληαη ηα εμήο όξηα: 

- λα κεησζεί ηάζε ηνπ πελίνπ, πεξίπνπ ζηα 300V 

- επεηδή νη κεηαηξνπείο είραλ ζπρλόηεηα κόλν 2kHz, ππήξρε ζηελ νπζία έλα όξην 

ζηνπο ζπηλζήξεο από 300 έσο 400 αλά δεπηεξόιεπην, επεηδή ν κεηαηξνπέαο ρξεηάδεηαη 

κεξηθνύο θύθινπο ιεηηνπξγίαο κεηά από θάζε εθθόξηηζε πξνθεηκέλνπ λα επαλαθνξηίζεη ηνλ 

ππθλσηή. Δπίζεο ηα 2kHz ζηνλ κεηαηξνπέα κπνξνύζαλ αθόκε λα επεξεάζνπλ θαη ην 

ξαδηόθσλν. Έηζη, ζα πξέπεη λα ιεηηνύξγεη ν κεηαηξνπέαο ζε ζπρλόηεηα κεγαιύηεξε ησλ 

20kHz. 

- νη CDI ρξεζηκνπνηνύζαλ έλαλ αλνξζσηή SCR γηα λα εθθνξηίζνπλ ηνλ ππθλσηή θαη 

ιεηηνπξγνύλ κε ζπρλόηεηα ηξνθνδνζίαο ελαιιαζζόκελνπ ξεύκαηνο 400Hz ην κέγηζην. Άξα 

επεηδή νη SCRs ζα ιεηηνπξγνύλ ζε πςειόηεξεο ζπρλόηεηεο, δελ ζα κπνξνύλ λα 

ρξεζηκνπνηεζνύλ. 
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Σν ζρήκα 2-43 δείρλεη έλα ηππηθό ζύζηεκα CDI ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί έλαλ κεηαζρεκαηηζηή 

DC-DC γηα ηε θόξηηζε ελόο ππθλσηή. Κάζε θνξά πνπ αλνίγεη ν δηαθόπηεο ζηνλ δηαλνκέα, ν 

SCR ζηακαηά ηε θόξηηζε ηνπ ππθλσηή. Σν θησρό ζε ηάζε πξσηεύνλ πελίν παίξλεη κηα ηάζε, 

ε νπνία επαγσγηθά παξάγεη κηα πνιύ πςειόηεξε ηάζε ζην δεπηεξεύνλ θαη έπεηηα 

δεκηνπξγείηαη ζπηλζήξαο ζηνλ αλαθιεθηήξα. 

Αθόκα θαη έηζη όκσο ζε θαηλνύξηνπο θηλεηήξεο κε 4 θπιίλδξνπο θαη πάλσ, θαη κε πνιιά 

ειεθηξνληθά ζην ζύζηεκα αλάθιεμεο, ην πξόβιεκα ζα ήηαλ αθόκε εκθαλέο, έσο θαη 

απαγνξεπηηθή ε ρξήζε ηνπ CDI, δηόηη ζα έθαλε δεκηά ζηα ειεθηξνληθά ζπζηήκαηα. Έλα λέν 

ζύζηεκα CDI πνπ θαηαζθεπάζηεθε, ζπλδεόηαλ κε ηνπο δηαλνκείο κε καγλεηηθέο αληηζηάζεηο 

ή κε αηζζεηήξεο HALL. ε πεηξακαηηθό ζηάδην έρεη ιεηηνπξγήζεη πιήξσο απνδνηηθά κέρξη 

θαη κε 30.000 ζηξνθέο αλά ιεπηό ζε 4θπιηλδξνπο θηλεηήξεο. Έλα από ηα πην βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά από απηό ην λέν ζύζηεκα είλαη πνιιαπιή εθθόξηηζε ζπηλζήξσλ. 

 

 

Δηθόλα 3-8. Σππηθό ζύζηεκα cdi 
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3.9 ΠΟΛΛΑΠΛΖ ΔΚΦΟΡΣΗΖ ΠΗΝΘΖΡΧΝ 

 

Ζ πνιιαπιή εθθόξηηζε ζπηλζήξσλ, παξέρεη ζηελ αλάθιεμε έσο θαη 10 ζπηλζήξεο ζε θάζε 

θύιηλδξν αλά πεξηζηξνθή, ζε ζρέζε κε ην πξνεγνύκελν ζύζηεκα πνπ παξείρε 1 ζπηλζήξα. 

Απηό ηζρύεη γηα όιν ην θάζκα ησλ ζηξνθώλ. Δπίζεο απηό ην ζύζηεκα κπνξεί λα πεξηνξηζηεί 

έηζη ώζηε λα δίλεη 2 ζπηλζήξεο αληί γηα 10 αλεμάξηεηα από ηηο ζηξνθέο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σν ζρήκα δείρλεη κηα απινπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο CDI κε πνιιαπιή εθθόξηηζε. Γηαζέηεη 

κεηαηξνπέα DC-DC κε ξπζκηδόκελε έμνδν 300V, ε νπνία θνξηίδεη έλαλ ππθλσηή 1κF. Αληί 

λα ρξεζηκνπνηεζεί έλαο SCR, ρξεζηκνπνηείηαη έλα MOSFET S1. Ο ππθλσηήο θνξηίδεηαη 

κέζσ ηνπ πελίνπ ζηα 300V όηαλ ν S1 βξίζθεηαη ζηε ζέζε Α θαη εθθνξηίδεηαη από ην πελίν 

όηαλ ν δηαθόπηεο βξίζθεηαη ζηε ζέζε Β. Έηζη, θάζε θνξά πνπ παξάγνληαη δύν ζπηλζήξεο 

έλαο είλαη κε ζεηηθή πνιηθόηεηα θαη ν έλαο κε αξλεηηθή πνιηθόηεηα. Με κηα απιή αιιαγή 

ζην θύθισκα ρξνληζκνύ πνπ ειέγρεη ηνλ δηαθόπηε, ην ζύζηεκα κπνξεί λα  παξάγεη 

πεξηζζόηεξνπο από δύν ζπηλζήξεο κε επαλαιακβαλόκελε θόξηηζε θαη εθθόξηηζε ηνπ 

ππθλσηή γηα θάζε αλάθιεμε ηνπ θάζε θπιίλδξνπ 

Δηθόλα 3-9. Πνιιαπιή εθθόξηηζε ζπηλζήξσλ 
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ε απηό ην ζεκείν ζα γίλεη ε αλάιπζε ηνπ ειεθηξηθνύ ζρεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο πνιιαπιήο 

εθθόξηηζεο, κε ζθνπό ηελ εύθνιε θαηαλόεζε ηνπ θαη ηελ ζπλεξγαζία όισλ ησλ ειεθηξηθώλ 

κεξώλ ηνπ. [11] 

 

Δηθόλα 3-10. Ζιεθηξηθό ζρέδην πνιιαπιήο εθθόξηηζεο ζπηλζήξσλ 
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Σν θύθισκα κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε δπν κέξε, ην θάζε έλα κε ηνλ δηθό ηνπ απηνξπζκηδόκελν 

νδεγό MOSFET (IR2155). Σν IC1 θαη ηα Mosfets Q1 θαη Q2 απνηεινύλ ηνλ κεηαζρεκαηηζηή 

από 12V DC ζε 300V DC. Σν IC2 θαη ηα Mosfets Q6 θαη Q7 θνξηίδνπλ θαη απνθνξηίδνπλ 

ηνλ ππθλσηή θαη κε απηόλ ηνλ ηξόπν δεκηνπξγνύλ ην ραξαθηεξηζηηθό ησλ πνιιαπιώλ 

ζπηλζήξσλ. Πξώηα ζα αλαιπζεί ε ιεηηνπξγία ηνπ πξώηνπ κέξνπο κε ην IC1 θαη έπεηηα ε 

ιεηηνπξγία ηνπ δεπηέξνπ κέξνπο κε ην IC2. 

 

 

3.10 IC1 (ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΖ) 

 

 

Σν IC1 θπκαίλεηαη πεξίπνπ ζηα 22kHz ην νπνίν ξπζκίδεηαη από ηελ αληίζηαζε ησλ 33kΩ 

ζηνπο αθξνδέθηεο 2 θαη 3 θαζώο θαη από ηνλ ππθλσηή ρσξεηηθόηεηαο 0,001κF από ηνλ 

αθξνδέθηε 3 θαη ηελ γείσζε. Οη αθξνδέθηεο εμόδνπ 5 θαη 7, κεηαβηβάδνπλ ηελ ηάζε από ην 

IC1 ζηα MOSFETS Q1 θαη Q2 θαη απηά κε ηελ ζεηξά ηνπο ζην πξσηεύνλ ηύιηγκα ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή T1. 

Με ην Q1 αλνηθηό, ε ηάζε ησλ 12V εθαξκόδεηαη ζην κηζό ηεο πεξηέιημεο ηνπ 

κεηαζρεκαηηζηή, αιιά επεηδή ε πξώηε πεξηέιημε είλαη ζπλδεκέλε θαη κε ηελ δεύηεξε ζην 

πξσηεύνλ ηύιηγκα, ηόηε θαη απηή ζα έρεη ηάζε 12V. Αθξηβώο ην ίδην ζπκβαίλεη όηαλ ην Q2 

είλαη αλνηθηό. ηελ πεξίπησζε πνπ ζηνλ δηαθόπηε ε ηάζε θηάζεη ηα 60V, ηόηε ε εζσηεξηθή 

δίνδνο ZENER δελ αθήλεη ηελ ηάζε λα πεξάζεη. 

Οη αληηζηάζεηο ησλ 10Ω πνπ είλαη ζπλδεκέλεο ζε ζεηξά κε ηα MOSFET, επηηπγράλνπλ λα 

κεηώζνπλ ηηο παξεκβνιέο νη νπνίεο ζα δεκηνπξγνύληαλ ζην ειεθηξηθό θύθισκα ηνπ 

νρήκαηνο.  Οη δύν ππθλσηέο κε ρσξεηηθόηεηα 10κF, ρξεζηκνπνηνύληαη γηα λα ζηακαηήζνπλ 

ηελ  παξνρή ξεύκαηνο ζηνλ κεηαζρεκαηηζηή Σ1. Σν πξσηεύνλ ηύιηγκα ηνπ Σ1 ζπλδέεηαη ζε  

ζεηξά κε ηελ ηξνθνδνζία, γηα λα απνηξέςεη ηελ εκθάληζε ξεύκαηνο κεηαγσγήο ζηελ 

ειεθηξηθή παξνρή ηνπ νρήκαηνο. Γηα ηνλ ίδην ιόγν ππάξρεη θαη ν ππθλσηήο 0,01κF.Ζ ηάζε 

300V από ην δεπηεξεύνλ ηύιηγκα ηνπ Σ1, ειέγρεηαη από ηηο δηόδνπο πςειήο ηαρύηεηαο D2, 

D3, D4, D5 θαη θηιηξάξεηαη από ηνλ ππθλσηή κε ρσξεηηθόηεηα 1κF. 
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 Ωζηόζν ε πςειή ηάζε ησλ 300V δελ παξακέλεη ζηαζεξή θαη απηό έρεη αξλεηηθό 

απνηέιεζκα ζηνλ ξπζκό ησλ ζπηλζήξσλ ζηνπο αλαθιεθηήξεο. Γηα λα δηαηεξεζεί ινηπόλ 

ζηαζεξή ε ηάζε, ππάξρνπλ 4 δίνδνη ZENER D1 D2 D3 D4 ησλ 75V ε θάζε κηα ζπλδεκέλεο 

ζε ζεηξά. Όηαλ ε ηάζε δηαπεξάζεη όιεο ηηο δηόδνπο, ηόηε ελεξγνπνηείηαη ην ηξαλδίζηνξ Q3 

κέζσ κηαο αληίζηαζεο ησλ 10kΩ. Σελ ζηηγκή απηή, ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε 1 πέθηεη ζηα 6V 

θαη απηνκάησο ζηακαηάεη ε ιεηηνπξγία ηνπ IC1. Όηαλ ε πςειή ηάζε πέζεη θάησ από ηα 300V 

ηόηε ν αθξνδέθηεο 1 παίξλεη ηάζε 12V θαη γίλεηαη μαλά ε ιεηηνπξγία ε νπνία πεξηγξάθηεθε. 

Απηή ε θπθιηθή δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη ζπλερώο θαη έηζη ε πςειή ηάζε είλαη ζρεηηθά 

ζηαζεξή. 

Οη αληηζηάζεηο ησλ 33 kΩ ζπλδεκέλεο ζε ζεηξά, ζηελ έμνδν ηεο πςειήο ηάζεο όπσο θαίλεηαη 

ζην δηάγξακκα, απνζθνπνύλ ζην λα πεξηνξίδνπλ ηελ ηάζε ζηνπο αθξνδέθηεο 1 θαη 8, ην πνιύ 

ζηα 15V. Σελ ζηηγκή απηή πνπ ε ηάζε ζα θηάζεη ηα 15V, ε αληίζηξνθε δίνδνο D1 

ελεξγνπνηείηαη θαη ηόηε ην IC1 δελ αληιεί ηάζε από ηελ κπαηαξία. Απηό θάλεη ην ζύζηεκα 

CDI ηθαλό ζην λα ιεηηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθά ζηελ εθθίλεζε αθόκε θαη όηαλ ε κπαηαξία είλαη 

παιηά θαη απνθνξηηζκέλε. 

 

 

3.11 IC2  (ΦΟΡΣΗΖ ΚΑΗ ΑΠΟΦΟΡΣΗΖ ΠΤΚΝΧΣΖ) 

 

Σν IC2 ηξνθνδνηείηαη από ηελ πςειή ηάζε ησλ 300V. Σν IC2 ιεηηνύξγεη κε έλαλ 

δηαθνξεηηθό ηξόπν από όηη ην IC1. Ζ επαθή D ζην MOSFET Q6, έρεη επίζεο ηάζε 300V, 

αιιά γηα λα ιεηηνπξγήζεη ζσζηά ην Q6, ε ηάζε ζηελ επαθή G, πξέπεη λα αλπςσζεί πνιύ πην 

ςειά. Απηό επηηπγράλεηαη κε ηελ δίνδν D6 θαη ηνλ ππθλσηή C1. Αξρηθά ην IC2 

ηξνθνδνηείηαη κε ηάζε 12V από ηελ γξακκή ηεο πςειήο ηάζεο. ην MOSFET Q7 είλαη απηό 

πνπ ελεξγνπνηείηαη πξώην θαη είλαη ζπλδεκέλν κε ηελ πιάθα ρακειήο ηάζεο ηνπ ππθλσηή C1. 

Απηό ζπλεπάγεηαη όηη ν ππθλσηήο θνξηίδεηαη κε ηάζε 12V. 

Όηαλ ην Q7 απελεξγνπνηεζεί θαη ην Q6 ελεξγνπνηεζεί, ηόηε απηό ζηέιλεη ζηνλ αθξνδέθηε 6 

ηελ ηάζε ησλ 300V θαη έηζη ε ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε 8 γίλεηαη κεγαιύηεξε από 300V ν νπνίνο 

είλαη ζπλδεκέλνο θαη κε ηνλ ππθλσηή C1 πνπ έρεη αξρηθή ηάζε 15V. Σν C1 όκσο δηαηεξεί 

ηελ ηάζε ζηαζεξή κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ 7 θαη 8 έσο ηελ επόκελε θόξηηζε.  
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Ζ ρσξεηηθόηεηα ηνπ C1 πξέπεη λα είλαη αξθεηά κεγάιε θνληά ζηα 100κF δηόηη κπνξεί λα 

ρξεηαζηεί λα θξαηήζεη ηελ ηάζε κέρξη 100ms ζηελ πεξίπησζε πνπ ε κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο 

ζα είλαη παιηά θαη ν θηλεηήξαο θαηά ηελ εθθίλεζε ζα πεξηζηξέθεηαη ζρεηηθά αξγά. Ζ έμνδνο 

ησλ Q6 θαη Q7, κεηαθέξνπλ ην ειεθηξηθό ξεύκα ζην πξσηεύνλ πελίν αλάθιεμεο κέζσ ηνπ 

ππθλσηή C2 κε ρσξεηηθόηεηα 1κF. Ζ δίνδνο D7 απνηξέπεη ηελ ηάζε εμόδνπ  ηνπ αθξνδέθηε 

6 λα πέζεη θάησ από ηελ ηάζε ηνπ αθξνδέθηε 4, ελώ ε ίδηα ε D7 πεξηνξίδεηαη από ηελ 

αληίζηαζε 22Ω πνπ είλαη ζπλδεκέλε ζε ζεηξά. Ζ αληίζηαζε 22kΩ κεηαμύ ηνπ αθξνδέθηε 7 

θαη ηεο εηζόδνπ ηνπ Q6, εμαζθαιίδεη όηη ην Mosfet παξακέλεη εθηόο ιεηηνπξγίαο όηαλ δελ 

ππάξρεη ηξνθνδνζία κεηαμύ ησλ αθξνδεθηώλ 7 θαη 8. 

Οη αθξνδέθηεο 2 θαη 3 ηνπ IC2 ζπλδένληαη κε κηα ζπλδεζκνινγία αληηζηάζεσλ, δηόδσλ θαη 

ππθλσηώλ θαη απηό ην ζύζηεκα είλαη θαζνξηζηηθό γηα ηελ ιεηηνπξγία πνιιαπιώλ ζπηλζήξσλ. 

Απηή ε ζπλδεζκνινγία πεξηιακβάλεη επίζεο έλαλ ρξνλνδηαθόπηε θαη έλαλ ηαιαλησηή ν 

νπνίνο απνηειείηαη από ηελ αληίζηαζε ησλ 180kΩ ζηνλ αθξνδέθηε 2 θαη ηνλ ππθλσηή 

0,0047κF ζηνλ αθξνδέθηε 3. Ζ δίνδνο D11 θαη ε αληίζηαζε ησλ 180kΩ ζε ζεηξά 

εμαζθαιίδνπλ κεγαιύηεξν ρξόλν απνθόξηηζεο γηα ηνλ ππθλσηή 0,0047κF θαη κηθξόηεξν 

ρξόλν θόξηηζεο κέζσ ησλ δύν αληηζηάζεσλ 180kΩ όηαλ ε D11 είλαη ελεξγνπνηεκέλε. 

Ο ππθλσηήο C3 είλαη ζπλδεδεκέλνο κε ην ηξαλδίζηνξ Q4. Όηαλ ην Q4 είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν, ν ππθλσηήο εθθνξηίδεηαη θαη δηαηεξεί ηελ ηάζε ηξνθνδνζίαο ζηνλ 

αθξνδέθηε 1 ζηα 15V κέζσ ηεο αληίζηαζεο 13kΩ θαη ηεο αληίζηαζεο ησλ 33kΩ. 

Ζ ηάζε ζηνλ αθξνδέθηε 2 πέθηεη, αιιά ν ππθλσηήο ησλ 0.0047κF δελ κπνξεί λα 

απνθνξηηζηεί κε απνηέιεζκα ην IC2 λα κελ ηαιαληώλεηαη. ε απηήλ ηελ θάζε ην Q7 είλαη 

απελεξγνπνηεκέλν θαη ην Q6 είλαη ελεξγνπνηεκέλν. Όηαλ όκσο ην Q4 ελεξγνπνηεζεί,  ε ηάζε 

ζηελ άλνδν ηεο δηόδνπ D10  πέθηεη κέζσ ηνπ ππθλσηή C3. Έηζη ε αληίζηαζε 33 kΩ είλαη 

εθηόο ηνπ θπθιώκαηνο ηαιάλησζεο θαη ν ππθλσηήο ησλ 0,0047 κF θνξηίδεηαη θαη 

εθθνξηίδεηαη κέζσ ηεο ζπλδεζκνινγίαο ζηνλ αθξνδέθηε 2 όπσο αλαθέξζεθε πην πάλσ. 

Με απηόλ ηνλ ηξόπν ηα ηξαλδίζηνξ Q6 θαη Q7 ελεξγνπνηνύληαη θαη απελεξγνπνηνύληαη 

ελαιιάμ ώζηε έηζη ην πελίν λα ηξνθνδνηείηαη επαλαιακβαλόκελα κέζσ ηνπ C2. 

Όηαλ ν C3 θνξηηζηεί πιήξσο, ε δίνδνο D10 ζηακαηάεη θαη πάιη ηελ εθηόλσζε ηνπ IC2. Έηζη 

ην θύθισκα παξακέλεη κε ην Q6 θαη ην Q7 εθηόο κέρξη λα ελεξγνπνηεζεί μαλά. Απηό 

απνηειεί κηα θαηάζηαζε αζθαινύο ιεηηνπξγίαο  γηα ηελ απνθπγή ησλ ζπηλζήξσλ πνπ κπνξεί 

λα δεκηνπξγεζνύλ ζε έλαλ θύιηλδξν ηελ ζηηγκή πνπ δελ πξέπεη. 
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3.12 ΤΣΖΜΑ ΑΠΔΝΔΡΓΟΠΟΗΖΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ ΠΟΛΛΑΠΛΧΝ 

ΠΗΝΘΖΡΧΝ 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ ζα πξέπεη λα απελεξγνπνηεζεί ε ιεηηνπξγία πνιιαπιώλ ζπηλζήξσλ, ηόηε 

ζα πξέπεη λα αθαηξεζεί ν ππθλσηήο C3, νη δίνδνη D10 θαη D11, θαζώο θαη νη δύν αληηζηάζεηο 

180kΩ αιιά θαη νη αληηζηάζεηο 33kΩ θαη 13kΩ. Αθόκε, ζηελ ζέζε ηεο αληίζηαζεο 33 kΩ λα 

ηνπνζεηεζεί  κηα αληίζηαζε 180kΩ θαη κηα ζύλδεζε ζηε ζέζε ηνπ D10. Απηό έρεη 

απνηέιεζκα ην IC2 λα παξάγεη έλα κόλν παικό δηάξθεηαο 0,5ms γηα λα ελεξγνπνηήζεη ην Q7. 

Απηό κε ηελ ζεηξά ηνπ ελεξγνπνηεί ην πελίν πξνο κία θαηεύζπλζε όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην Q7 

θαη πξνο ηελ άιιε θαηεύζπλζε όηαλ ελεξγνπνηείηαη ην Q6. 

 

 

3.13 ΥΡΟΝΗΜΟ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Ο ρξνληζκόο ηεο αλάθιεμεο έρεη θαζνξηζηηθό ξνιό ζηελ απόδνζε ηνπ ζπζηήκαηνο CDI. 

 ηαζεξόο ρξνληζκόο ηνπ ζπηλζήξα: ε ρακειέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα ε αλάθιεμε 

μεθηλάεη λσξίηεξα ζηε θάζε ηεο ζπκπίεζεο. Απηό έρεη σο απνηέιεζκα λα ζβήζεη ν 

θηλεηήξαο ή λα θισηζήζεη ή λα πξαγκαηνπνηεζεί θξνπζηηθή θαύζε. ε αληίζεηε 

πεξίπησζε πνπ νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα είλαη πνιύ πςειέο ε αλάθιεμε μεθηλάεη  

αξγόηεξα από ηελ επηζπκεηή ζέζε αλάθιεμεο  ηνπ εκβόινπ. Με απνηέιεζκα ηελ 

απώιεηα ηζρύνο. 

 Μεηαβιεηόο ρξνληζκόο ζπηλζήξα: ε απηήλ ηελ πεξίπησζε νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα 

θαηακεηξώληαη ζπλερώο. ε ρακειέο ζηξνθέο ε αλάθιεμε πξαγκαηνπνηείηαη 

αξγόηεξα ελώ ζε πςειέο ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα πξαγκαηνπνηείηαη λσξίηεξα ζε ζρέζε 

κε ηελ θαηάιιειε ζέζε ηνπ εκβόινπ. Έλα ζύζηεκα κεηαβιεηνύ ρξνληζκνύ CDI 

κπνξεί λα πινπνηεζεί κε κεραληθέο ή ειεθηξνληθέο κεζόδνπο. 
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Ζ ειεθηξνληθή κέζνδνο γίλεηαη κε ηελ ρξήζε ηνπ κηθξνειεγθηή (MCU) ν νπνίνο 

παξαθνινπζεί ηελ ηαρύηεηα ηνπ θηλεηήξα θαη ξπζκίδεη ηνλ ρξνληζκό ηνπ ζπηλζήξα. 

Σν απνηέιεζκα είλαη λα απμεζεί ε απόδνζε ηνπ θηλεηήξα, θαζώο θαη λα κεησζεί ε 

θαηαλάισζε θαη νη ξύπνη. 

 

 

 

 

3.14 ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΖ ΥΡΖΖ ΠΤΚΝΧΣΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Σν ζύζηεκα ππθλσηηθήο αλάθιεμεο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κεηαηξνπέο θηλεηήξσλ 

όζν αθνξά ην θαύζηκν πνπ ρξεζηκνπνηνύλ. Γηα παξάδεηγκα ζε κεηαηξνπή θηλεηήξα από 

βελδίλε ζε κεζαλόιε ην ζύζηεκα CDI είλαη ηδαληθό γηα ηελ αλάθιεμε. Όηαλ ν θηλεηήξαο 

είλαη θξύνο, ε κεζαλόιε δελ δεκηνπξγεί ηθαλνπνηεηηθή αλάθιεμε. Απηό όκσο  αλαηξείηαη κε 

ην CDI, γηαηί όπσο αλαθέξακε ζε πξνεγνύκελα θεθάιαηα δεκηνπξγείηαη ζπηλζήξαο κε 

κεγαιύηεξε ελέξγεηα θαη απόδνζε. Δπίζεο αιιαγέο πξέπεη λα γίλνπλ ζηα θαιώδηα πςειήο 

ηάζεο θαζώο θαη ζηνπο ζπηλζεξηζηέο. Σα θαιώδηα ζα είλαη πάρνπο πεξίπνπ 8mm θαη ν 

αλαθιεθηήξαο λα είλαη ηξηδίνπ θαη λα έρεη κεγαιύηεξν δηάθελν από ην αξρηθό. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-11. Αηζαλόιε 
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ε απηό ην ζεκείν ζα αλαιπζεί ην CDI ηεο AEM κε 4 θαλάιηα δηπιήο ρσξεηηθήο αλάθιεμεο. 

Απηό ζεκαίλεη όηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζε θηλεηήξεο κε 2, 4, 6 ή θαη 8 θπιίλδξνπο. Ο 

εξγνζηαζηαθόο ηνπ θσδηθόο είλαη ν PN 30-2821. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-12. ΑΔΜ CDI 30-2821 
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Σν ζύζηεκα αλάθιεμεο PN 30-2821, 

είλαη έλα ζύζηεκα αλάθιεμεο 

πνιιαπιώλ ζπηλζήξσλ 4 θαλαιηώλ. Ζ 

ηερλνινγία ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ 

ζπζηήκαηνο πξνζθέξεη επαξθή 

ελέξγεηα ζηνλ αλαθιεθηήξα κε 

ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα αθόκε θαη πάλσ 

από 10.000 rpm. Αθόκε παξάγεη ηάζε 

πνπ εθαξκόδεηαη ζην πελίν αλάθιεμεο 

πάλσ από 500V θαη έσο 30A. Έλα 

ηππηθό επαγσγηθό ζύζηεκα αλάθιεμεο 

ηππηθά παξάγεη πεξίπνπ 250V ζην 

θύξην πελίν. Ζ πςειόηεξε ηάζε πνπ 

παξάγεηαη, είλαη απηή πνπ επηηξέπεη 

ζην πελίν λα παξάγεη κηα πνιύ 

πςειόηεξε ηάζε ζπηλζήξα. Έλα πελίν αλάθιεμεο κε επαγσγηθή αλάθιεμε ζα παξάγεη 

πεξίπνπ 25KV ζηνλ αλαθιεθηήξα, αιιά ρξεζηκνπνηώληαο ην CDI κε ην ίδην πελίν ζα 

παξάγεη 50KV ή πεξηζζόηεξν ζηνλ αλαθιεθηήξα. Σν ζύζηεκα αλάθιεμεο PN 30-2821 

επηηπγράλεη πνιιαπινύο ζπηλζήξεο ζηνλ αλαθιεθηήξα γηα θάζε αλάθιεμε ζε θάζε θύιηλδξν 

μερσξηζηά. Ο πξαγκαηηθόο αξηζκόο ζπηλζήξσλ εμαξηάηαη από ηνλ δηαζέζηκν ρξόλν πνπ 

ππάξρεη ζε θάζε ζηηγκή ηεο αλάθιεμεο. Απηόο ν ρξόλνο όκσο κεηώλεηαη θαζώο νη ζηξνθέο 

απμάλνπλ θαη ηαπηόρξνλα κεηώλεηαη θαη ν αξηζκόο ησλ ζπηλζήξσλ ζε θάζε θύιηλδξν. Γεληθά, 

νη πνιιαπινί ζπηλζήξεο εκθαλίδνληαη γηα πεξίπνπ 20 °. ΑΔΜ INSTALLATION 

INSTRUCTIONS 

ε πςειέο ζηξνθέο είλαη πηζαλό λα ππάξρεη κόλν κία ζπίζα ιόγσ ησλ ρξνληθώλ πεξηνξηζκώλ. 

Δπίζεο είλαη ηθαλό λα δνπιέςεη ηθαλνπνηεηηθά κε κπαηαξίεο πνπ είλαη αδύλακεο. Γη απηό 

αλαθέξεηαη ηάζε ιεηηνπξγίαο  8 – 18 V. 

Σα πεξηζζόηεξα πελία αλάθιεμεο είλαη ζπκβαηά κε ην ζύζηεκα πνπ ζα θάλνπκε ηηο 

κεηξήζεηο. Έλα αθόκε ζεηηθό ηνπ ζπζηήκαηνο πνπ ρξεζηκνπνηνύκε είλαη όηη παξέρεη έμνδν 

γηα ζηξνθόκεηξν. Απηό ζα βνεζήζεη ζην λα ζπγθξίλνπκε αλ νη ελδείμεηο είλαη ζσζηέο. 

Μπνξεί λα ζπλδεζεί έλα νπνηνδήπνηε ζηξνθόκεηξν aftermarket κε νλνκαζηηθή ηάζε 12V. 

Δηθόλα 3-13. Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά PN 30-2821 
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Οη αλαθιεθηήξεο θαη ηα θαιώδηα πςειήο ηάζεο ζα πξέπεη λα είλαη άξηζηεο πνηόηεηαο θαη 

ρακειήο  αληίζηαζεο. Απηό είλαη πνιύ ζεκαληηθό γηα ηελ ζσζηή ιεηηνπξγία. Σα παιηά θαη 

θζαξκέλα θαιώδηα πξέπεη λα απνξξίπηνληαη όπσο θαη ζε όια ηα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο. 

Οπνηαδήπνηε ζεκάδηα ηξίςηκν ή ηξύπεο ζην θαιώδην είλαη έλα ζνβαξό πξόβιεκα θαη ζα 

πξνθαιέζεη κηα δηαθνπή όηαλ ην ζύζηεκα αλάθιεμεο ιεηηνπξγεί κε ηελ πςειόηεξε ελέξγεηα. 

Ζ κνλάδα PN 30-2821 δελ πξέπεη λα ηνπνζεηείηαη θνληά ζε πεγέο ζεξκόηεηαο νύηε λα 

δέρεηαη ηζρπξέο δνλήζεηο. 

 

 

3.15 ΓΗΠΛΖ ΥΧΡΖΣΗΚΖ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

Σν ζύζηεκα δηπιήο ρσξεηηθήο αλάθιεμεο (TWIN FIRE) ζρεδηάζηεθε από ηελ AEM. Γη’ 

απηό ην επίηεπγκα ε AEM έρεη πάξεη δίπισκα επξεζηηερλίαο. ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην TWIN 

FIRE είλαη γλσζηό θαη σο ηερλνινγία MULTI-CAP. Υξεζηκνπνηνύληαη δπν ππθλσηέο 

απνζήθεπζεο αληί γηα έλαλ, νη νπνίνη κπνξνύλ λα θνξηίδνληαη θαη λα εθθνξηίδνληαη 

ηαπηόρξνλα ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. ηελ πξάμε ζεκαίλεη όηη ππάξρνπλ δπν ζπηλζήξεο 

πιήξνπο ηζρύνο ηελ ίδηα ρξνληθή ζηηγκή. Απηό είλαη πνιύ σθέιηκν ζηηο πςειέο ζηξνθέο ηνπ 

θηλεηήξα θαζώο δελ ππάξρνπλ απώιεηεο νη νπνίεο ππήξραλ ρσξίο ηελ δηπιή ρσξεηηθή 

αλάθιεμε. 
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3.16 ΡΤΘΜΗΖ ΣΟΤ ΤΣΖΜΑΣΟ ΑΝΑΦΛΔΞΖ 

 

ην πίζσ κέξνο ηελ κνλάδαο CDI ππάξρνπλ ηξεηο δηαθόπηεο θαη κηα θόθθηλε ιπρλία LED. Ο 

πξώηνο δηαθόπηεο είλαη γηα ηελ πνιιαπιό ζπηλζήξα, ν δεύηεξνο είλαη γηα ηνλ δηπιό ζπηλζήξα 

θαη ν ηξίηνο δηαθόπηεο είλαη γηα θηλεηήξεο κε πνιιαπιαζηαζηή ζε θάζε θύιηλδξν. 

 

- Πξώηνο δηαθόπηεο: όηαλ ην ζύζηεκα πνιιαπινύ ζπηλζήξα είλαη ελεξγνπνηεκέλν, ηόηε 

ν θηλεηήξαο ιεηηνύξγεη πην νκαιά ζε ρακειέο ζηξνθέο. Όηαλ είλαη απελεξγνπνηεκέλν, 

ηόηε ν ρξνληζκόο ηνπ θηλεηήξα είλαη πην εύθνινο. 

- Γεύηεξνο δηαθόπηεο: όηαλ ην ζύζηεκα δηπινύ ζπηλζήξα πξέπεη λα είλαη 

ελεξγνπνηεκέλν, όηαλ ν δηπιόο ζπηλζήξαο είλαη ζπλδεκέλνο απεπζείαο ζηελ κνλάδα 

ECU θαη ν ζθαλδαιηζκόο ηεο αλάθιεμεο γίλεηαη κε ςεθηαθό ζήκα. Όηαλ ην ζύζηεκα 

δηπινύ ζπηλζήξα είλαη ζπλδεκέλν κεηά ηνλ αλαθιεθηήξα. 

- Σξίηνο δηαθόπηεο: είλαη ελεξγνπνηεκέλνο όηαλ ν θηλεηήξαο έρεη έλαλ πνιιαπιαζηαζηή 

αλά θύιηλδξν ή πνιιαπιαζηαζηή δηπιήο εμόδνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-13. Πίζσ κέξνο AEM 30-2821 
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Σα παξαθάησ ζρεδηαγξάκκαηα είλαη απηνύζηα από ην εγρεηξίδην εγθαηάζηαζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο CDI πνπ αζρνιεζήθακε. ηηο εηθόλεο θαίλεηαη αθξηβώο θάζε θαιώδην κε πνην 

ζπλδέεηαη από απηά ηνπ εγθεθάινπ ηνπ απηνθίλεηνπ αιιά θαη κε απηά ηνπ θάζε 

πνιιαπιαζηαζηή. 

 

 

 

 

 

 

Δηθόλα 3-14. Απηνθίλεην κε πνιιαπιαζηαζηή ζε θάζε έλα αλαθιεθηήξα 



 
72 ΠΤΚΝΩΣΙΚΗ ΑΝΑΦΛΕΞΗ CDI 

Πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο: Ο αθξνδέθηεο πνπ βγαίλεη από ηνλ εγθέθαιν ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο (ECU) ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αληηζηνηρεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ θπιίλδξνπ 1 

ελώλεηαη κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο κνλάδαο CDI ρξώκαηνο άζπξνπ θαη εμέξρεηαη από ηελ 

κνλάδα CDI κε πςειόηεξε ηάζε ρξώκαηνο θαθέ αθξνδέθηε θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζηή ηνπ θπιίλδξνπ 1. Ζ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη θαη γηα ηα ππόινηπα 

ρξώκαηα εμίζνπ κε ηνλ ίδην ηξόπν κε ηε δηαθνξά όηη θαηαιήγεη ζε δηαθνξεηηθό θύιηλδξν, κε 

βάζε έηζη όπσο απεηθνλίδεηαη ζην παξαπάλσ ζρήκα. 

Οη γεηώζεηο ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ ηνπ 1
νπ

 θαη 3
νπ

 θπιίλδξνπ ζπλδένληαη ζηνλ αθξνδέθηε 

ρξώκαηνο αλνηρηό θαθέ ηεο κνλάδαο CDI. 

Αληίζηνηρα, κε ηνλ ίδην ηξόπν ηζρύεη θαη γηα ηνλ 2
ν
 θαη 4

ν
 θύιηλδξν κε ηε δηαθνξά όηη 

ζπλδένληαη ζηνλ αθξνδέθηε ρξώκαηνο ξνδ ηεο κνλάδαο CDI. [11] 
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Πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο: ηε ζπγθεθξηκέλε θαηάζηαζε έρνπκε δπν αθξνδέθηεο ηεο 

θεληξηθήο κνλάδαο (ECU) θαζώο θαη αλά δπν ζπηλζεξηζηέο έλα πνιιαπιαζηαζηή. Δάλ 

παξαηεξήζνπκε πξνζεθηηθά ην ζρήκα ζα δηαπηζηώζνπκε όηη ζηα ρξώκαηα βηνιεηί αιιά θαη 

θίηξηλν είλαη νη αθξνδέθηεο εηζόδνπ ηεο CDI νη νπνίνη πξέπεη λα γεησζνύλ επάλσ ζην όρεκα. 

Δπίζεο , γηα ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ ηεο CDI κε ρξώκα γθξη θαη κπιε δελ ππάξρεη ζύλδεζε, 

ώζηε λα πεγαίλνπλ ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή 1 ε 2 αληίζηνηρα. 

 

 

Δηθόλα 3-15. Απηνθίλεην κε δπν πνιιαπιαζηαζηέο. έλαλ αλά δπν ζπηλζεξηζηέο 
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Πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο: ρεηηθά κε ηελ εηθόλα 3-4 ηζρύεη ε αληίζηνηρε δηαδηθαζία κε ηελ 

ζύλδεζε ησλ αθξνδεθηώλ γηα ηελ αλάινγε ζύλδεζε. Όκσο, ζηε θαηάζηαζε απηή έρνπκε 

κόλν κηα ζπζθεπή γηα όινπο ηνπο ζπηλζεξηζηέο. Σα ρξώκαηα ησλ αθξνδεθηώλ εηζόδνπ ηεο 

CDI  πνπ γεηώλνληαη είλαη ην πξάζηλν θαη ην βηνιεηί. Από ηελ άιιε κεξηά γηα ηνπο 

αθξνδέθηεο εμόδνπ ηεο CDI  ρσξίο ζύλδεζε είλαη ην πνξηνθαιί, γθξη, θαη ξνδ (πξέπεη λα 

κνλσζεί 540V). 

  

 

 

 

 

Δηθόλα 3-16. Απηνθίλεην κε κηα ζπζθεπή πνιιαπιαζηαζηή, γηα όινπο ηνπο ζπηλζεξηζηέο 
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Πεξηγξαθή ηνπ ζρήκαηνο: Ο αθξνδέθηεο πνπ βγαίλεη από ηνλ εγθέθαιν ηεο θεληξηθήο 

κνλάδαο (ECU) ηνπ απηνθηλήηνπ θαη αληηζηνηρεί ζηνλ πνιιαπιαζηαζηή ηνπ θπιίλδξνπ 1 

ελώλεηαη κε ηνλ αθξνδέθηε ηεο κνλάδαο CDI ρξώκαηνο άζπξνπ θαη εμέξρεηαη από ηελ 

κνλάδα CDI κε πςειόηεξε ηάζε ρξώκαηνο θαθέ αθξνδέθηε θαη ηειηθά θαηαιήγεη ζηνλ 

πνιιαπιαζηαζηή πνπ πεξηιακβάλεη θαηαλεκεηή. Όκνηα δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ην 

δεύγνο ρξσκάησλ πξάζηλν θαη αλνηρηό θαθέ. Οη κνλσκέλνη αθξνδέθηεο ηεο εηζόδνπ CDI 

είλαη ην πξάζηλν, θίηξηλν θαη βηνιεηί ρξώκα. Δλώ γηα ηνπο αθξνδέθηεο εμόδνπ ηεο εμόδνπ 

CDI είλαη ην κπιε, γθξη, πνξηνθαιί θαη ξνδ (πξέπεη λα κνλσζεί κε 540 V). 

 

 

Δηθόλα 3-17. Απηνθίλεην κε κηα ζπζθεπή πνιιαπιαζηαζηή θαη κε θαηαλεκεηή 
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4 ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ 

 

Σν ζύζηεκα CDI είλαη ηθαλό λα αληηθαηαζηήζεη όια ηα πξνεγνύκελα ζπζηήκαηα αλάθιεμεο 

αιιά γηα λα γίλεη απηό, ζα πξέπεη γηα ηηο απαηηήζεηο θάζε θηλεηήξα λα ιεθζνπλ ππ’ όςηλ 

θάπνηα δεδνκέλα. Όπσο ην ζπλνιηθό θόζηνο ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο επηζθεπήο ηνπ. Απηό δηόηη 

ην ζύζηεκα CDI είλαη αξθεηά αθξηβό θαη θάζε αγνξαζηήο δελ κπνξεί λα δηαζέζεη ηα ηδία 

ρξήκαηα. Έηζη ε ηάζε ηεο βηνκεραλίαο είλαη λα κεηώζεη ην θόζηνο παξάγσγεο ηνπ 

ππθλσηηθνύ ζπζηήκαηνο αλάθιεμεο αιιά κε ηελ ηδία αμηνπηζηία θαη λα κεηώζεη αθόκε 

πεξηζζόηεξν ην θόζηνο ζπληήξεζεο. Δπίζεο ζηα νρήκαηα πνπ απηό ην ζύζηεκα αλάθιεμεο 

ηαηξηάδεη, είλαη ηα αγσληζηηθά νρήκαηα θαη ηα δίηξνρα νρήκαηα. Από απηό, ην ζπκπέξαζκα 

είλαη όηη ε ππθλσηηθή αλάθιεμε είλαη γηα πνιύζηξνθνπο θαη πςειήο απόδνζεο θηλεηήξεο 

όπνπ νη απαηηήζεηο είλαη πάξα πνιύ κεγάιεο. Σέινο είλαη έλα ζύζηεκα όπνπ κπνξεί ν νδεγόο 

λα επηιέμεη θάπνηεο παξακέηξνπο πνπ είλαη δπλαηέο από ηελ ειεθηξνληθή κνλάδα CDI, αιιά 

γηα λα γίλεη απηό ζα πξέπεη λα έρεη θαη θάπνηεο βαζηθέο γλώζεηο. 
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6 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 

6.1 ΤΝΓΔΜΟΛΟΓΗΑ PN 30-2821 

 

Δπεηδή ε ηάζε ηεο ππθλσηηθήο αλάθιεμεο είλαη πνιύ κεγάιε, ζα πξέπεη λα αθνινπζήζνπκε 

πηζηά ηηο νδεγίεο ζπλδεζκνινγίαο γηα ηελ αζθαιέζηεξε ιεηηνπξγία. ε δηαθνξεηηθή 

πεξίπησζε ζα πξνθιεζεί δεκηά ζην ειεθηξνληθό θύθισκα ηνπ απηνθίλεηνπ αθόκε θαη 

ζνβαξόο αλζξσπηλόο ηξαπκαηηζκόο. Ζ ζπλδεζκνινγία ζα πξέπεη λα γίλεηαη αθξηβώο όπσο ζα 

αλαθεξζεί ζηελ ζπλέρεηα. 

 

 Καισδίσζε απεπζείαο από ηελ κνλάδα CDI 

 

- Κόθθηλν ρνληξό: ζπλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθό πόιν ηεο κπαηαξηάο θαη 

νπσζδήπνηε λα παξεκβάιιεηαη κηα αζθάιεηα ησλ 15Α. 

- Μαύξν ρνληξό: ζπλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό πόιν ηεο κπαηαξηάο ε ζε θάπνην 

εληζρπκέλν κέξνο ηνπ ζαζί. 

- Άζπξν: έμνδνο από ηελ κνλάδα γηα ζηξνθόκεηξν. 

 

 Καισδίσζε πιεμνύδαο 

 

- Άζπξν: Πνιιαπιαζηαζηήο Νν1.  πλδέεηαη κε ηελ έμνδν ECU ηνπ θαλαιηνύ 

1. 

- Πξάζηλν: Πνιιαπιαζηαζηήο Νν2. πλδέεηαη κε ηελ έμνδν ECU ηνπ θαλαιηνύ 

2. 

- Κίηξηλν: Πνιιαπιαζηαζηήο Νν3. πλδέεηαη κε ηελ έμνδν ECU ηνπ θαλαιηνύ 

3. 

- Βηνιεηί: Πνιιαπιαζηαζηήο Νν4. πλδέεηαη κε ηελ έμνδν ECU ηνπ θαλαιηνύ 

4. 

- Κόθθηλν Υ2: πλδέεηαη κε κηα πεγή ησλ 12V ε νπνία έρεη ηάζε κόλν όηαλ ν 

δηαθόπηεο είλαη αλνηθηόο. Πξνηείλεηαη ν δηαθόπηεο αλάθιεμεο. 
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- Αλνηθηό θαθέ: Σάζε + 540V. πλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθό αθξνδέθηε ησλ πελίσλ 

1 θαη 3. Απηά ζα πξέπεη λα είλαη ηα θαιώδηα πνπ ζπλδένληαη κόλν κε απηνύο 

ηνπο αθξνδέθηεο ησλ πελίσλ.  

Γηαθνξεηηθά απηό ην θαιώδην πξέπεη λα ζπλδέεηαη κόλν κε πελία πνπ έρνπλ 

θαθέ ε κπιε θαιώδηα. Απηό δηόηη ιεηηνπξγνύλ κε ηνλ ππθλσηή Νν1 

- Ρνδ: Σάζε + 540V. πλδέεηαη κε ηνλ ζεηηθό αθξνδέθηε ησλ πελίσλ 2 θαη 4. 

Απηά ζα πξέπεη λα είλαη ηα θαιώδηα πνπ ζπλδένληαη κόλν κε απηνύο ηνπο 

αθξνδέθηεο ησλ πελίσλ. Γηαθνξεηηθά απηό ην θαιώδην πξέπεη λα ζπλδέεηαη 

κόλν κε πελία πνπ έρνπλ πνξηνθαιί ή γθξη θαιώδηα. Απηό δηόηη ιεηηνπξγνύλ 

κε ηνλ ππθλσηή λν2. 

- Καθέ: πλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό αθξνδέθηε ηνπ πελίνπ 1 θαη κόλν κε απηόλ. 

- Πνξηνθαιί: πλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό αθξνδέθηε ηνπ πελίνπ 2 θαη κόλν κε 

απηόλ. 

- Μπιε: πλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό αθξνδέθηε ηνπ πελίνπ 3 θαη κόλν κε απηόλ. 

- Γθξη: πλδέεηαη κε ηνλ αξλεηηθό αθξνδέθηε ηνπ πελίνπ 4 θαη κόλν κε απηόλ. 
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6.2 ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΓΔΖ ΣΟ ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΟ 

 

Γηα ηελ ζσζηή ζύλδεζε θαισδίσλ ζα πξέπεη λα αθνινπζεζεί πηζηά ην ειεθηξηθό ζρέδην ηνπ 

απηνθηλήηνπ πνπ είλαη ζρεηηθό κε ην ζύζηεκα αλάθιεμεο. Αλ δελ ππάξρεη, ηόηε ζα πξέπεη λα 

γίλεη ε εμήο δηαδηθαζία: 

1. Απνζύλδεζε όισλ ησλ θαισδίσλ ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ. 

2. Ο δηαθόπηεο αλάθιεμεο λα πάεη ζηελ ζέζε ON 

3. Με έλα βνιηόκεηξν λα κεηξεζεί θάζε θαιώδην ησλ πνιιαπιαζηαζηώλ. Γη θάζε 

πνιιαπιαζηαζηή, ελ θαιώδην πξέπεη λα έρεη ηάζε 12V 

4. ηελ πεξίπησζε πνπ θαλέλα θαιώδην δελ έρεη ηελ αλαθεξζείζα ηάζε, ηόηε θάπνηνο 

πξέπεη λα πεξηζηξέςεη ηνλ θηλεηήξα ελώ γίλεηαη ε κέηξεζε ηάζεο 

5. Σν θαιώδην πνπ έρεη ηάζε 12V, είλαη ην ζεηηθό (+) 

6. Σνπνζέηεζε ηνπ δηαθόπηε αλάθιεμεο ζηελ ζέζε OFF. Έπεηηα ην θόθθηλν θαιώδην 

ηεο πιεμνύδαο ζπλδέεηαη κε ηελ εξγνζηαζηαθή θαισδίσζε θαη ην ξνδ θαιώδην όπσο 

θαη ην αλνηθηό θαθέ, ζηνπο αληίζηνηρνπο πνιιαπιαζηαζηέο όπσο αλαθέξζεθε 

πξνεγνπκέλσο. 

7. Σα ππόινηπα θαιώδηα ζπλδένληαη όπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο. 

 

 

Πνιύ ζεκαληηθό είλαη λα γεησζεί όπνην θαιώδην εηζόδνπ πνιιαπιαζηαζηή δελ 

ρξεζηκνπνηεζεί. Σν αλνηθηό θαθέ ελεξγνπνηεί ηα θαιώδηα εμόδνπ θαθέ ή κπιε. Σν ξνδ 

θαιώδην ελεξγνπνηεί ηα θαιώδηα εμόδνπ πνξηνθαιί ή γθξη. Αλ δελ ηεξεζεί απηό, ηόηε ζα 

πξνθιεζεί αζηάζεηα ζην ξειαληί αλεπαξθήο ηζρύο ζπηλζήξα. Απνηέιεζκα απηώλ ε κε ζσζηή 

ιεηηνπξγηά ηνπ ζπζηήκαηνο CDI. Παξαθάησ ππάξρνπλ ζρεδηαγξάκκαηα γηα ην πσο πξέπεη λα 

γίλεη ε ζσζηή έλσζε θαισδίσλ αλάινγα κε ην ζύζηεκα αλάθιεμεο ηνπ νρήκαηνο. Αλ ε 

έλσζε ησλ θαισδίσλ γίλεη ζσζηά θαη ην απηνθίλεην δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη ηόηε ππάξρεη 

θάπνην ειάηησκα ζε θάπνηα θαισδίσζε. 
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6.3 ΈΛΔΓΥΟ ΤΣΖΜΑΣΟ CDI 

 

 

6.3.1 ΣΔΛΔΤΣΑΗΟ ΔΛΔΓΥΟ ΠΡΗΝ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη θάπνηα κεηαηξνπή ζηα απηνθίλεηα θαη ηδηαίηεξα ζηα ειεθηξνληθά 

ζπζηήκαηα ηνπ απηνθηλήηνπ, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη θαη έλαο ηειεπηαίνο έιεγρνο γηα λα 

απνθεπρζνύλ θάπνηα ζθάικαηα ζηελ ζύλδεζε ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ θάπνηα 

δεκηά. Σα ζηαδία έιεγρνπ ζύκθσλα κε ηνλ θαηαζθεπαζηή είλαη ηα εμήο: 

 

1. Σα κόλα θαιώδηα πνπ ζα είλαη ζπλδεκέλα κε ηελ αξλεηηθή επαθή ησλ 

πνιιαπιαζηαζηώλ είλαη ρξώκαηνο θαθέ, πνξηνθαιί, κπιε θαη γθξη 

2. Σα κόλα θαιώδηα πνπ ζα πεγαίλνπλ ζηελ ζεηηθή επαθή ηνπ θάζε πνιιαπιαζηαζηή 

είλαη ρξώκαηνο ξνδ ή αλνηθηνύ θαθέ. 

3. Σα κόλα θαιώδηα πνπ ζα ζπλδένληαη κε ηελ θαισδίσζε ηνπ απηνθηλήηνπ είλαη 

ρξώκαηνο άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη βηνιεηί. 

4. Σν κηθξό θόθθηλν θαιώδην ηνπ ζπζηήκαηνο δηπινύ ζπηλζήξα (TWIN FIRE) ζα πξέπεη 

λα είλαη ζπλδεκέλν κε κηα πεγή ηεο ηάμεο 12 V. 

5. Σα ρνληξά θαιώδηα θόθθηλν θαη καύξν πνπ είλαη ε πεγή ελέξγεηαο ηεο κνλάδαο ζα 

πξέπεη λα είλαη ζπλδεκέλα απεπζείαο ζηελ κπαηαξία ηνπ νρήκαηνο. 

6. Ζ κπαηαξία ζα πξέπεη λα είλαη πιήξσο θνξηηζκέλε 

7. Ζ γείσζε ηνπ θηλεηήξα ζα πξέπεη λα είλαη ζε πάξα πνιύ θαιή θαηάζηαζε 

8. Οη δηαθόπηεο ηεο κνλάδαο CDI λα είλαη ζε ζσζηή ζέζε. 

 

Αθνύ απηά ηα ζηάδηα έιεγρνπ είλαη ζσζηά, ην επόκελν βήκα είλαη λα αθαηξεζεί ε πξίδα 

BYPASS θαη λα ζπλδεζεί ην ζύζηεκα CDI απεπζείαο ζηελ πιεμνύδα. Ακέζσο κεηά ζα 

πξέπεη λα γίλεη ε εθθίλεζε ηνπ θηλεηήξα γηα λα επαιεζεπηεί ν ρξνληζκόο θαη όηη ην ζύζηεκα 

ιεηηνύξγεη θαλνληθά. ε πεξίπησζε πνπ παξαηεξεζεί θάπνηα απώιεηα ζπηλζήξα (MISFIRE), 

ζπλήζσο νθείιεηαη ζε ειαηησκαηηθό πνιιαπιαζηαζηή, ή ζε πξόβιεκα ηνπ αλαθιεθηήξα, ηεο 
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γείσζεο ηνπ αθόκε θαη ηεο παξνρήο ελέξγεηαο ηνπ. ε απηήλ ηελ πεξίπησζε ζα πξέπεη λα 

ειεγρηνύλ ηα παξαθάησ: 

 Να ειεγρηνύλ νη ζπλδέζεηο ησλ πελίσλ 

 Να γίλεη έιεγρνο ζε όιεο ηηο θαισδηώζεηο εμόδνπ πνπ δελ ρξεζηκνπνηνύληαη, νη νπνίεο 

είλαη γεησκέλεο 

 Να ειεγρηεί όηη ην πελίν κε ην αλνηθηό θαθέ θαιώδην, ελεξγνπνηείηαη από θαιώδηα 

κόλν θαθέ ή κπιε 

 Να ειεγρηεί όηη ην πελίν κε ην ξνδ θαιώδην, ελεξγνπνηείηαη από θαιώδηα κόλν 

πνξηνθαιί ή γθξη 

 Να ειεγρηεί όιε ε θαισδίσζε γηα εθδνξέο θαη θνςίκαηα θαζώο θαη όια ηα ζεκεία 

έλσζεο ηνπο 

 

 

 

6.3.2 ΈΛΔΓΥΟ ΠΗΝΘΖΡΑ 

 

Γηα λα γίλεη επηβεβαίσζε όηη ππάξρεη ζπηλζήξαο ζηνπο αλαθιεθηήξεο ή αλ ππάξρεη θάπνην 

πξόβιεκα ζηελ αλάθιεμε, γίλεηαη ε παξαθάησ δηαδηθαζία: 

1. Ο δηαθόπηεο ζα πξέπεη λα είλαη ζηελ ζέζε OFF 

2. Ο δηαθόπηεο 2 ζηελ κνλάδα CDI ζα είλαη ζηελ ζέζε OFF 

3. Θα πξέπεη λα βγνπλ όινη νη αλαθιεθηήξεο από ηνλ θηλεηήξα θαζώο θαη ηα θαιώδηα. 

Έπεηηα νη αλαθιεθηήξεο ζα πξέπεη λα γεησζνύλ ζε θάπνην ζεκείν ηνπ θηλεηήξα. 

4. Θα πξέπεη λα απνζπλδεζνύλ ηα θαιώδηα ρξώκαηνο άζπξν, πξάζηλν, θίηξηλν θαη 

βηνιεηί. 

5. Ο δηαθόπηεο αλάθιεμεο ζα πξέπεη λα πάεη ζηελ ζέζε On. Γελ πξέπεη λα πεξηζηξαθεί 

ν θηλεηήξαο. 

6. Σνπνζεηήζηε έλα θαιώδην από απηά πνπ απνζπλδέζαηε ζε θάπνηα γείσζε θαη κεηά 

αθαηξέζηε ην. Κάζε θνξά πνπ γίλεηαη απηό, γηα θάζε έλα θαιώδην ζα πξέπεη λα 

δεκηνπξγείηαη ζπηλζήξαο ζε θάπνηνλ αλαθιεθηήξα. 

7. Αλ δελ ππάξρεη ζπίζα ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο: 
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- Να ειεγρηνύλ όιεο νη θαισδηώζεηο 

- Να αιιαρηνύλ ηα θαιώδηα νη πνιιαπιαζηαζηέο θαη νη αλαθιεθηήξεο. Αλ 

εκθαληζηεί ζπηλζήξαο ηόηε ην πξόβιεκα ππάξρεη θάπνπ ζε απηά ηα ηξία 

κέξε. 

- Αλ δελ ππάξρεη ζπηλζήξαο αθόκε, ζα πξέπεη λα ειεγρηεί αλ ην κηθξό 

θόθθηλν θαιώδην ηνπ ζπζηήκαηνο TWIN FIRE έρεη ηάζε 12 V όηαλ ν 

δηαθόπηεο 2 είλαη ζηελ ζέζε ON. Αλ δελ ππάξρεη, ηόηε ζα πξέπεη λα βξεζεί 

κηα πεγή 12 V θαη λα ζπλδεζεί εθεί. 

- Αλ αθόκε δελ ππάξρεη ζπηλζήξαο, ηόηε ε κνλάδα CDI έρεη θάπνην 

πξόβιεκα. Εεηήζηε βνήζεηα από ην ηκήκα εμππεξέηεζεο ηεο ΑΔΜ. 

 

 

 

 


