تصنيف ووضعية المحرك
Engine Types and Position
المحرك ذو الصمامات العلوية Overhead valves (OHV) :
هو محرك ٌكون فٌه عمود الكامات بالقرب من عمود المرفق داخل كتلة األسطوانات ,
وٌأخذ حركته من عمود المرفق عن طرٌق ترس ٌعشق مع ترس عمود المرفق مباشرة ,
بحٌث تكون عدد لفات عمود الكامات نصف عدد لفات عمود المرفق ،وٌحتاج هذا النوع
من المحركات إلى وجود عمود دفع ،وأذرع متأرجحة لفتح وغلق الصمامات.
محرك ذو عمود كامات علوي مفرد :
)Single Overhead Camshaft (SOHC
محرك ٌكون فٌه عمود كامات مفرد موجود بأعلى
األسطوانات  ،وعملٌة فتح وغلق الصمامات تتم مباشرة
عن طرٌق الكامة بدون أي وسٌط آخر مثل (عمود دفع ،
أو أذرع متأرجحة ) أما عمود الكامات فٌأخذ حركته م ن
عمود المرفق عن طرٌق سٌر إدارة.
محرك ذو عمود كامات علوي مزدوج :
)Dual Overhead Camshaft (DOHC
محرك ٌكون فٌه عمود كامات مزدوج بأعلى األسطوانات
وٌخصص عمود كامة لتشغٌل صمامات السحب  ،وعمو د
كامة اخر لتشغٌل صمامات العادم  .وٌمتاز هذا ا لنوع من
التصمٌم بالسرعة العالٌة.

محرك أمامي – جر أمامي Front mounted engine – Front wheel drive (FF) :

فً هذا النظام ٌكون المحرك فً
الجهة األمامٌة من السٌارة  ،والعجلتان
األمامٌتان هما العجالت المدٌرة  ،أما
العجلتان الخلفٌتان تكون مدارة
(متدحرجة) وٌسمى هذا النظام بالجر
األمامً  ،وٌرم له باألحرف ).(FF
وفً هذه الحالة ٌستغنى عن عمود
الكردان بعمودٌن إدارة صغٌرٌن كل
منهما ٌسمى (كوبلن) إلدارة الحجالت
األمامٌة.
محرك أمامي جر خلفي Front mounted engine – Rear wheel drive (FR) :

فً هذا النظام ٌكون المحرك فً
الجهة األمامً من السٌارة  ،والعجلتان
الخلفٌتانهما العجلتان المدٌرتان  ،أما
العجلتٌن األمامٌتٌن فتكون كل منهما
مدارة (متدحرجة) ،وٌسمى هذا النظام
بالجر الخلفً  ،وٌرمز له بالرمز
) ،(FRوٌستخدم فٌه عمود كردان
لتوصٌل القدرة الحركٌة من المحرك
إلى تروس نقل الحركة النهائٌة
(الكرونة) ،ثم إلى العجلتٌن الخلفٌتٌن
للسٌارة بعد ذلك.
محرك خلفي – جر خلفي Rear mounted engine – Rear wheel drive :
فً هذا النظام ٌكون وضع المحرك
فً مؤخرة السٌارة (مكان حٌز
األمتعة الخلفٌة ) ،وتكون العجلتٌن
،
الخلفٌتٌن هما هما المدٌرتان
والعجلتٌن األمامٌتٌن مدارتان
(متدحرجتان ) .وفً هذا النوع ٌكون
،
حٌز األمتعة فً مقدمة السٌارة
وٌستخدم المحرك فً هذا النظام
التبرٌد الهوائً (عن طرٌق ضاغط
هوائً ) بدٌال عن الردٌاتٌر.

