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1. Въведение

1.1 Минимални системни изисквания

Операционна система: Windows XP или по-късна версия

Оперативна памет: не по-малко от 64 MB

Дискова памет: не по-малко от 200 MB

Разделителна способност 800 x 600 или по-висока

1.2 Инсталация на програмата

Изтеглете  FobosNext.exe  от  http://www.FobosGas.com.  При  инсталацията  ще  бъдете

попитани в коя директория да се инсталира приложението. По подразбиране програмата се

инсталира в  C:\Program Files\Fobos\FobosNext.  Селд приключване на иснталацията ще се

появи нова икона на работния плот.

1.3 Въведение

Софтуерът може да се стартира и без задължително да сте свързани с газовото  ECU.

Това е удобно ако искате да разгледате интерфейса на програмата тогава просто натиснете

Offline Mode.  Ако пък трябва да направите реална настройка, ще е необходимо да захраните

газовия инжекцион и да се свържете с него посредством USB интерфейсния кабел.
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1.4 Главен изглед на програмата

След стартиране се показва следната форма:
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2. FobosNext   Management Tool - Описание

2.1 Концепция на графичния интерфейс

В  долната част  се  намира  „Панел  със  статуса  на  контролера“,  индициращ

моментните  стойности  на  параметрите,  измервани  от  газовия  контролер,  които  са  най-

показателни за поведението на системата на ГАЗ. В този панел е включен и бутон за смяна на

режима.

В горната част е позиционирано „Работното поле за четене и запис на работните

параметри“.  Това  е  област,  в  която  са  разположени  няколко  страници,  всяка  от  които

обединява набор от параметри в зависимост от тяхното функционално предназначение.

2.1.1 Панел за наблюдение на параметрите в контролера

Панелът за наблюдение е всъщност  „Панел със статуса на контролера“, достъпен

във всеки един етап от настройката и конфигурирането на системата. Той се състои от няколко

функционално обособени зони:

 Индикатори за специални събития.

 Допълнително впръскване (бензинови инжекторни времена < 1,4 ms).

 Филтрация на допълнителното впръскване.

 Обогатяване при ускорение.

 Добавяне на бензин (  частично или  изцяло) при високи обороти/празен ход.

 Индикатор за липса на бензинови инжекторни времена (впръскване).

 Индикатор за ниво. (Степен на запълненост на бутилката 0 – 100 %.)

 Виртуален  бутон - копира  поведението  на  ключа  на  газовия  контролер.  При

възникнали грешки в инжекциона символа 'G' се заменя с '!' и фона от сив става жълт.

 Обороти - в това поле се изобразяват моментните обороти на двигателя, които

газовият контролер измерва.
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 Състояние на връзката с контролера - На тази лента се индицира състоянието

на комуникацията между програмата и газовия инжекцион под формата на текстови съобщения

съчетани с промяна в оцветяването на фона на лентата.

 Състояние на  инжекторите -  това  е  набор  от  два  реда  индикатори

съответстващи на броя на зададените цилиндри на двигателя 

Първият ред отразява състоянието на бензиновите инжектори, чиито цвят означава:

● бледо червен - бензиновият инжектор на съответния цилиндър е разрешен;

● сив - бензиновият инжектор на съответния цилиндър е забранен; 

● ярко червен - бензиновият инжектор на съответния цилиндър е в „cut-off”.

Вторият ред представя състоянието на газовите инжектори чиито цвят означава:

● сив - газовият инжектор на съответния цилиндър е забранен; 

● зелен - газовият инжектор на съответния цилиндър е разрешен. 

 Импулси  на  1-ва  банка,   Импулси  на  2-ра  банка,  - в  тези  полета  се

изобразяват времената на бензин и газ за първия цилиндър на съответната банка.

 Натоварване  - това е  относителното време за отваряне на първия инжектор на

първа банка спрямо периода му на впръскване – т.е. какъв е процентния дял на времето в

който  инжектора  доставя  гориво,  съпоставен  с  времето  между  две  последователни

впръсквания.

 Налягане  Pgas,   Налягане  MAP  –  в  полетата  за  налягане  се  индицират

показанията на сензорите за налягане и резултантните им величини. Показанието  Pgas  дава

информация за абсолютното налягане (на входа на инжекторната рейка) когато MAP сензор не

е инсталиран. В случаите когато има инсталиран MAP, Pgas показва диференциалното налягане

ΔP (моментното налягане, приложено от двете страни на газовите инжектори).  Показанието

MAP представлява абсолютното налягане (във всмукателните колектори). Така например ако се

инсталират  сензор  за  налягане  на  газта  Pгаз и  MAP-сензор,  тогава  показанието  Pgas  ще  е

всъщност  ΔP  =  Pгаз  – MAP  (т.е  абсолютното  налягане  на  входа  на  инжекторната  рейка  –

абсолютното налягане във всмукателните колектори). В случай, че в системата са инсталирани

диференциален сензор за налягане и MAP-сензор, то показанието Pgas ще е стойността директно

прочетена от сензора Pгаз.
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 Кратка идентификация - в тази лента се индицира с кого е осъществена връзка

т.е. показват се името на продукта, вида на конектора, хардуерната и софтуерната му версия.

 Темпераура  Тred,   Температура  Tgas  –  в  полетата  за  температура  се

индицират  моментните  стойности  на  температурата  на  газовия  редуктор  (охладителната

течност) и на газта, в зависимост от това какви сензори са конфигурирани в системата. Ако

някой от сензорите не е специфициран, то неговото показание няма да бъде изобразено. При

показание на сензора за температура на газта под 20°C неговият фон ще се оцвети в жълто, а

при стойности под 10°C - цветът на фона ще стане червен, за да привлече вниманието на

инсталатора.

 Lambda - това поле съдържа осцилоскоп с история на данните за ламбда сензорите

за  последните  20s.  Броят  на  графиките  върху  него  зависи  от  броя  на  свързаните  ламбда

сензори. При смяна на режима на работа от БЕНЗИН на ГАЗ и обратно, текущата осцилограма за

съответния ламбда сензор се запомня и остава на изображението неподвижна и с по-тъмен цвят

като  база  за  сравнение,  докато  новопостъпващите  данни  стартират  изчертаването  на  нова

осцилограма.

 Състояние на OBD връзката  - отразява 3 състяния:

● сив конектор с диагонална лента - разкачен.

● сив мигащ конектор - в процес на свързване.

● зелен конектор - свързан.

● зелен конектор с '!' знак - свързан, с наличие на грешки в бензиновия компютър.

2.1.2 Панел за манипулиране на работните параметри

Панелът  за  манипулиране  е  всъщност  „Работното  поле  за  четене  и  запис  на

работните  параметри“.  Менюто  е  структурирано  в  5  основни  таба,  всеки  от  който  с

подтабове.

2.2 Главно меню с табове

За да се активират основните табове трябва да се свържете с газовия компютър, или да
разгледате интерфейса  offline,  натискайки съответно  „Старт на Комуникация“ или „Тестов
Режим“.
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2.3

При стартиране на програмата по подразбиране се отваря подменюто Старт. 

2.3.1 Старт

В паметта на контролера се съхранява системна информация, която е достъпна само за

четене след свързване на програмата с него.

„Сериен Номер“ - показва фабричния сериен номер на газовия контролер. Числото в

този  номер  трябва  да  съвпада  с  числото  след  точката  отбелязано  върху  етикета  на

устройството,  с  което  е  осъществена  връзка  в  момента!  Например  при  сериен  номер

ECU600271 върху етикета трябва да присъства информация  !

„Хардуерна версия“ - информация за продукта и хардуерната му версия – трябва да

съответства на информацията изписана на етикета на кутията след символите 'HW'!

„Софтуерна версия“  -  информация за версията на програмата, която е записана в

газовия контролер, с когото е осъществена връзка.
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„Дата на инсталация“ - датата, на която е осъществена комуникация за първи път със

системата.

„Километраж“ - показанието на километража на автомобила при осъществяването на

първоначалното  свързване.  Изисква  се  да  бъде  въведено  еднократно  от  инсталатора  при

първото осъществяване на комуникация в извън производствени условия.

„Инжекторни цикли“ - брой впръсквания, реализирани от газовия инжектор на първи

цилиндър.

„Работа на Газ“ - отброява времето, през което системата е работила на ГАЗ. В скоби

се изобразява относителния дял на работата на ГАЗ.

„Работа на Бензин“ - отброява времето, през което системата е работила на БЕНЗИН.

В скоби се изобразява относителния дял на работата на БЕНЗИН.

„Номинално налягане“  -  показва  стойността  на  налягането  на  газта  след  газовия

редуктор, при което е извършена настройката на системата.

„Последна  настройка“  -  показва  датата  на  която  е  била  извършена  последната

настройка на системата и резултатите от нея са записани в паметта на газовия инжекцион. 

„Следваща инспекция“  -  ако е зададена,  показва времето за работа на Газ,  след

надвишаване на което индикаторът на бутона на газовия инжекцион ще се активира, за да

подскаже на клиента, че е нужно да посети сервиза за инспекция. 

„Промяна“ - с този бутон се задава момента след, който ще се активира индикатора на

бутона. При натискането му се появява следния диалог:
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В  него  инсталаторът  избира  след  какъв  пробег  е  нужно  да  се  направи  следващата

инспекция от списъка в падащото меню „След“. Нужно е да се зададе ориентировъчно с каква

средна скорост се  придвижва конкретния автомобил, за да се определи след какъв интервал от

време трябва да се задейства индикатора. Резултатът при така направения избор се изписва в

диалога.  При  натискане  на  бутон  ОК  данните  се  записват  в  енергонезависимата  памет  на

газовия контролер и задават момента на следващата инспекция.

„Тестови режим“ - този режим е предназначен за разглеждане на възможностите на

програмата при положение, че не е осъществена връзка с реален газов контролер. При него

потребителят  може  сам  да  избере  виртуален  контролер  и  да  разгледа  поведението  на

програмата при инсталиране и конфигуриране на съответния продукт.

Подмяна софтуер на газов компютър – отваря се следния прозорец, където:

● „Версия“ - съдържа списък с всички достъпни софтуерни версии, съвместими с

текущата хардуерна версия.

● „Запази  моментната  конфигурация“  -  включването  на  тази  отметка

автоматично  прехвърля  стойностите  на  всички  съвместими  параметри  от

текущата версия в тази която предстои да бъде записана. Изключването на тази
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опция  означава,  че  газовия  контролер ще  бъде  конфигуриран  с  фабричните

настройки след подмяната на неговото програмно осигуряване.

● „Запис“ - бутон за стартиране на програмирането.

Старт/Стоп на комуникация – свързване/изключване на връзка с газовия контролер.

Настройка на комуникация – с помощта на този прозорец е възможно потребителят

да укаже начина на свързване с газовия инжекцион, където:

● „Автоматично“  -  програмата ще провери всички налични възможности като

стартира с порта, на който последно е реализирана връзка. 

● „Ръчно“ -  опит за връзка ще бъде направен само на указания порт. По този

начин ще се намали времето за първоначално свързване, понеже ще отпадне

необходимостта от претърсване на всички възможни варианти за осъществяване

на връзка. При този избор е нужно всеки път да се гарантира, че е зададен

правилния порт. В противен случай - няма да може да бъде осъществена връзка!

Относно FobosNext –  версия на програмата и датата на нейното издаване.

Провери за обновления - проверява за последната актуална версия на програмата.
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Начална Конфигурация и Автоматична Настройка е всъщност помощник или обща

процедура за конфигурация и настройка описана подробно в последната глава за автоматична

настройка (т. Грешка: не е намерен източникът на обръщение).

2.3.2 Запази във / Зареди от файл
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Формата  дава  възможност  текущата  настройка  да  бъде  записана  във  файл  в  папката  с

конфигурациите или от папката да бъде прочетен предварително записан файл. Горната лява

част  от  прозореца  съдържа  дървовидния  изглед  на  конфигурационната  папка.

Класифицирането на файла става или чрез обхождане на дървото в папката или чрез задаване

на характеристиките на  автомобила.

„Гориво“ - тип на алтернативното гориво – LPG или CNG

„Марка“ - името производителя на автомобила;

„Модел“ - модел на автомобила;

„Тип на Двигателя“ - информация за двигателя, който се конвертира на ГАЗ.

„Рег. Номер“ - регистрационен номер на автомобила, на който се инсталира системата.

„Файл“ - име на файл за конкретния запис. По подразбиране името на файла, който се

създава се образува от текущата дата и час. 

„Бележки“  - съдържа произволна информация, която инсталатора желае да въведе. 

2.3.3 Допълнителни настройки

От този  диалог  потребителят  може  частично  да  модифицира  поведението  на

програмата.

„Език“ - избира се езика на интерфейс между програмата и потребителя. 
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„Конфигурационна  Директория“  - задава  се  папката,  в  която  да  се  съдържа

файловата система с  конфигурации и настройки за различните монтажи.  Препоръчително е

тази папка да бъде разположена на дял от твърдия диск, различен от системния.

„Режим“ - определя набора от конфигурационни параметри, които да са достъпни по

време на настройката на системата. 

✔ Стандартен Режим - само най-често употребяваните параметри са достъпни за

четене и модифициране;

✔ Разширен Режим -  показват  се  всички достъпни за системата  параметри и

позволява манипулирането им от потребителя. За да се активира този избор е

нужно да се въведе парола 'vega'. 

„Показвай Състоянието при свързване“ - разрешава или блокира „изскачането“ на

прозорец,  съдържащ  информация  за  състоянието  на  системата  при  осъществяването  на

успешен опит за връзка.

„Проверявай  за  обновления  при  всяко  стартиране“  -  указва  дали  програмата

автоматично да проверява за актуализация при всяко стартиране.

„Потвърждение за промяна на софтуера“ - указва дали програмата автоматично да

предлага най-актуалния firmware за текущо свързаното ECU.

„Свързване с Bootloader“ - директна връзка с bootloader. Полезно при невъзможност

за нормална връзка с дадено ECU.

„Мерни единици“ - определя в каква мерна единица да се показва информацията  за

температура и налягане.
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2.4

Страницата  със  системната  конфигурация  съдържа  информация  за  периферните

устройства, които са свързани към газовия контролер.

2.4.1 Превключване

 Изгледът за настройка на преминаването е следния:

„Вид гориво“ - избира се типа на алтернативното гориво пропан-бутан (LPG) или метан

(CNG);

„Инжектори“ -  задава  се  вида  на  инжекторите,  които  са  инсталирани  в  газовата

система и диаметъра на дюзите. Всеки един тип газов инжектор задава набор от параметри в

газовия  инжекцион,  който  позволява  да  се  параметризира  желаната  форма  на  тока  през

инжектора, а именно:

➢ идентификатор

➢ време за достигане на пиковата стойност на тока;

➢ интервал за увеличаване скоростта на намаляване на пиковия ток,  с цел по-

бързото достигане на поддържащия ток;
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➢ честота на ШИМ импулсите за осигуряване на поддържащия ток;

➢ коефициент на запълване на ШИМ импулсите за осигуряване на поддържащия

ток;

➢ минимално време за отваряне необходимо за стабилната работа на инжектора;

„Редуктор“ - задава налягането в изхода на редуктора

Тази стойност се използва при изчисляване на динамичната корекция по налягане на газта.

„Тип впръскване“ - задава се вида на впръзкване:

✔ „Sequential“ -  последователно  впръскване  (газовия  инжектор  за  съответния

цилиндър се активира на всяко бензиново впръскване на съответния цилиндър).

При  големи  натоварваня  газовия  инжекцион  остава  на  газ,  но  автоматично

добавя бензин.

✔ „MJ Sequential“ -  идентично на последователното впръскване с тази разлика,

че при големи натоварвания газовия инжекцион преминава на бензин и остава

на бензин докато бензиновите инжекторни времена не спаднат под 12ms.

✔ „Full Group“ - групово впръскване (гзовия инжектор за съответния цилиндър се

активара на всяко второ бензиново впръскване на съответния цилиндър)

„Брой цилиндри“ - задава колко цилиндри да бъдат управлявани.

„Тип на RPM сигнала“

✔ „Стандартен“ - амплитудата на сигнала за обороти се очаква да е в гнаици

8 – 14 V.

✔ „Слаб“ - амплитудата на сигнала за обороти се очаква да е в граници 3 – 5 V.

✔ „Източник на RPM сигнала“:  - от входа за обороти,  - от 1-ви инжектор

„Вид запалване“ - задава множител и делител за оборотите

✔ „Единична бобина“ - импулс на полуоборот.

✔ „Двойна бобина“ - импулс на всеки оборот.

✔ „Датчик обороти“ - импулс на всеки 2 оборота.

✔ „Датчик обороти 2“ - сходно с предходното.

„Valvetronic“ - коли с такава функция губят сигнала си за обороти по време на cut off.

Нормално газовия инжекцион преминава на БЕНЗИН при липса на обороти. При включване на

отметката този проблем се решава и колата остава на газ.
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При активиране на тази отметка се уверете че сигнала за ключа при контакт

(ACC)  идва  от  горивната  помпа  или  ключа  за  контакт,  а  не  от  захранването  на

инжектора на 1-ви цилиндър.

„Start  & Stop“ -  коли с  такава функция гасят и палят автоматично ако престоя на

двигателя в изгасено състояние е по – малък от 5 минути. Включване на отметката разрешава

на газовия контролер да остане на газ дори и при изгасен двигател,  така че ако се случи

запалване в рамките на 5 минути, то да се извърши на газ.

„MultiAir“ - коли с такава функция имат различно поведение на дроселовата клапа, тя

не  се  отваря  пропорционалано  с  натискането  на  газта  а  чак  при  определени  обороти  и

натоварване на  двигателя.  Тази  аномалия  в  поведението  и  възпрепятства  работата  на  газ,

двигателят не работи стабилно, получават се моменти с липса на гориво, двигателят гасне или

е на ръба да загасне. Включването на отметката разрешава на газовия инжекцион да използва

различна компенсация за налягането на газта. Отметката е удачно да се използва и при коли с

Valvetronic или двигатели с променлива геометрия на клапите на всмукателния колектор.

При активиране на тази отметка много внимателно обърнете внимание върху

подбора  на  диаметъра  на  дюзите  за  инжекторите,  за  различните  модели  коли

диаметъра  може  да  е  различен.  На  практика  се  получава  че  на  празен  ход

диаметъра трябва да  е  един,  а  при форсиране  все по  широк.  Като  следствие  на

корекцията по налягане,  изменението на диаметъра е линейно с форсирането на

двигателя, което предполага по - гладко каране и стабилна работа на двигателя при

„различното“ поведение на дроселовата клапа.

Следват параметри касаещи преминаването от БЕНЗИН на ГАЗ. То може да се извърши

както при заявка от  страна на потребителя така и след достигане на  определени условия.

Газовият компютър индицира, че е в режим на преминаване с мигаща зелена светлина.

„Начин на превключване“ - кога да се премине от БЕНЗИН на ГАЗ.

✔ „при ускорение“ - при RPM > Праг на оборотите за превключване.

✔ „при забавяне“ - при RPM > и след това < Праг на оборотите за пр.

„Време за припокриване“ - в текущата версия тази функция не е имплементирана но

в бъдеще се предвижда тя да задава време през което по време на превключване БЕНЗИН ->

ГАЗ да има припокриване на горивата (едновременно впръскване на бензин и газ).
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„Старт на газ при топъл двигател“ - тази опция инвертира обичайното поведение на

системата при стартиране. Нормално, стартирането на двигателя се извършва на БЕНЗИН и при

достигане  на  определени  условия  (Температура  на  редуктора, Праг  на  обороти  за

превключване  и  закъснение на превключването) автоматично превключва на ГАЗ. При

стартиране с натиснат бутон системата директно преминава на ГАЗ и практически реализира

„палене на ГАЗ“ без да се интересува от каквито и да е условия.  Ако отметката е включена, то

тогава системата винаги директно ще стартира на ГАЗ дори и при ненатиснат бутон,  стига

самотемпературата на редуктора > Температура на редуктора за превключване.

„Закъснение на превключването БЕНЗИН -> ГАЗ“ - това закъснително време влиза

в сила само при първото преминаване от появата на контакт. За всяко следващо преминаване

действа закъснително време 1 секунда. С това се гарантира едно минимално време за работа на

бензин при запалването на двигателя, преди да се превключи на газ.

„Превключване на бензин при ниска температура на газта“  - тази отметка е с

цел по - голяма сигурност на системата. При липса на охладителна течност или проблеми в

изпарителя и неспособността му да затопля достатъчно добре газта, системата аварийно ще се

върне на бензин при прекалено ниска температура на газта.

„Разрешени  аварийни  стартирания“  -  дава  възможност  за  задаване  на  броя

запалванията на газ при студен двигател. т.е. тези запалвания извършени със задържан бутон и

температура на редуктора < Температура на редуктора за превключване. При достигане

на зададения брой аварийни паления, на газ може да се премине само по нормален начин

(удовлетворяване  условията  за  преминаване  БЕНЗИН  ->  ГАЗ  а  имено  Температура  на

редуктора, Праг  на  обороти  за  превключване  и  закъснение  на  превключването).

Възстановяване спосомността за аварийни паления при достигнат зададен максимум, става чрез

рестартирането на брояча за аварийни паления – бутона „Старт Ресет“.

„Впръсквания между превключване на  цилиндрите“ -  влиза  в  сила  само  при

активиране  на  отметка  последователно  включване  на  горивото  и  задава  какъв  брой

инжекторни  цикли  трябва  да  се  изчакат  между  подмяната  на  горивото  в  два  съседни

цилиндъра.

„Ресет на  ECU“ - зарежда конфигурацията по подразбиране (фабрични настройки на

газовия инжекцион).
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2.4.2 λ сонда

Настройка на сондата става от изгледа:

„Брой банки“ - задава се на колко банки е разделен двигателя. При 2 банки и работа

на  газ,  инжекциона  дава  възможност  за  компенсация  на  горивото  във  2-ра  банка.  Чрез

Горивен трим банка-2 количеството гориво постъпващо във 2-ра банка, може да се изравни с

това в 1-ва банка и така да се получи по балансирана работа на двигателя, съдейки по  λ

сензорите на двете банки.

„Тип на предна λ сонда“ - задава работното напрежение постъпващо от сензора:

✔ „0 - 1“ - размах в който: 0 - 0,2 V бедна, 0,8 - 1 V богата смес.

✔ „0 - 5“ - размах в който: 0 - 0,2 V бедна, 4,8 - 5 V богата смес.

✔ „5 - 0“ - размах в който: 4,8 - 5 V бедна, 0 - 0,2 V богата смес.

✔ „0,8 - 1,6“ - размах в който: 0,7 - 0,8 V бедна, 1,4 - 1,6 V богата смес.

✔ „UEGO“ - линеен тип сонда: използва се за коригиране стойността на емисиите

✔ „2,5 - 3,5“ - размах в който: 2,4 - 2,5 V бедна, 3,4 - 3,5 V богата смес.

„λ сонда 1“ - коя сонда да се показва в графиката

✔ „Не е свързан“ - никоя.

✔ „Преди“ - показвай 1-ва ламбда сонда на 1-ва банка.

✔ „След“ - показвай 2-ра ламбда сонда на 1-ва банка.

„λ сонда 2“ - коя сонда да се показва в графиката

✔ „Не е свързан“ - никоя.

✔ „Преди“ - показвай 1-ва ламбда сонда на 2-ра банка.

✔ „След“ - показвай 2-ра ламбда сонда на 2-ра банка.
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2.4.3 Сензори

Формата за конфигуриране на сензорите изглежда по следния начин: 

„Сензор за ниво на газта“ - посочва типа на сензора.

✔ „0 - 90 Ω Resistive“ - стандартен резистивен 90 Ω сензор.

✔ „AEB 806 CNG“ - стандартен напрежителен сензор.

✔ „Ръчно“ - параметрите се задават от инсталатора.

✔ „Няма инсталиран“ - без сензор:

В случаите на ръчно параметризиране на сензора за ниво, по интерфейса се появяват
още доуточняващи контроли като например:

➢ „Посока“ 

● „Ляв“ - условно указване на случаите, при които на по-ниска стойност на

измерваната величина отговаря по-високо ниво на горивото в резервоара

(бутилката);

● „Десен“ - условно означение на случаите, при които на по-ниска стойност

на измерваната величина отговаря по-ниско ниво на горивото в резервоара

(бутилката);

➢ „Тип“

● „Резистивен“ -  измерва  съпротивлението  на  инсталирания  сензор.

Обхватът на измерваната величина в случая е (0   ÷   200)  Ω!
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● „Напрежителен“ -  измерва  напрежението  в  изхода  на  инсталирания

сензор. Диапазонът на измерваното напрежение е (0 ÷ +5.0)V!

➢ „Ниво  20%“ -  прагова  стойност  на  измерваната  величина,  над(под)  която

стабилно  свети  най-ниско  разположения  светодиод  от  скалата  за  ниво  на

газовия ключ;

➢ „Ниво  40%“ -  прагова  стойност  на  измерваната  величина,  над(под)  която

стабилно светят двата най-ниско разположени светодиоди от скалата за ниво на

газовия ключ;

➢ „Ниво  60%“ -  прагова  стойност  на  измерваната  величина,  над(под)  която

стабилно светят трите най-ниско разположени светодиоди от скалата за ниво на

газовия ключ;

➢ „Ниво  80%“ -  прагова  стойност  на  измерваната  величина,  над(под)  която

стабилно светят всички светодиоди от скалата за ниво на газовия ключ;

„Комбиниран сензор“ - това най - често са 2 или 3 сензора в общ корпус.

✔ „Fobos-PMT (Motorola)“ - посочва Pgas, MAP, Tgas в състава на комбинирания.

✔ „Fobos-PMT (Fujikura)“ - посочва Pgas, MAP, Tgas в състава на комбинирания.

✔ „Fobos Compact ъчно“ - посочва Pgas, MAP, Tgas в състава на комбинирания.

✔ „Няма инсталиран“ - няма комбинация нсталатора сам събира Pgas, MAP, Tgas:

„Pgas“ - Сензор за налягане на газта след изпарителя

✔ „Fobos-P9700“ - измерва налягания до 700 kPa или 7 bar

✔ „Fobos-P9400“ - измерва налягания до 400 kPa или 4 bar

✔ „Fobos-P9250“ - измерва налягания до 250 kPa или 2,5 bar

✔ „Fobos-PGAS“ - измерва налягания до 400 kPa или 4 bar

✔ „Няма инсталиран“ - липсва

„MAP“ - Сензор за абсолютното налягане във всмукателните колектори

✔ „Fobos-P9115“ - измерва налягания до 115 kPa т.е. 1,1 bar

✔ „Fobos-P9400“ - измерва налягания до 400 kPa т.е. 4 bar

✔ „Fobos-P9250“ - измерва налягания до 250 kPa т.е. 2,5 bar

✔ „Fobos-PGAS“ - измерва налягания до 400 kPa т.е. 4 bar

✔ „Fobos-PMAP“ - измерва налягания до 250 kPa т.е. 2 bar

✔ „На автомобила“ - контролера се самообучава да измерва MAP чрез Pgas

✔ „Няма инсталиран“ - липсва
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„Tgas“ - Сензор температура на газта

✔ „2,2 kΩ“ - NTC терморезистор

✔ „4,7 kΩ“ - NTC терморезистор

✔ „Няма инсталиран“ - липсва

„Tred (Сензор вода)“ - Сензор температура на изпарителя (охладителна течност)

✔ „BRC-RTH90“

✔ „2,2 kΩ“ - NTC терморезистор

✔ „4,7 kΩ“ - NTC терморезистор

✔ „Няма инсталиран“ - липсва

„Предварително  отваряне  на  газовите  клапани“  -  предоставя  се  интервал  от

време  в  който  газта  да  нахлуе  в  маркучите  свързващи  изпарителя  със  инжекторите.  По

подразбиране газовите клапани се включват 1 секунда преди да е започнало прехвърлянето на

газ. При активиране на отметката това време ще бъде удължено на 5 секунди само за първото

преминаване на газ  от  появата на контакт.  За всяко следващо преминаване,  времто ще си

остане 1 секунда. С това се гарантира едно минимално време за запълване на системата с газ (

 - 5 секунди,  - 1 секунди) при запалването на двигателя, преди да се превключи на газ.

В случай на активирана отметка не изключвайте горивната помпа, тъйкато

това  може  да  доведе  до  гаснене  на  двигателя  още  преди  да  е  започнало

прехвърлянето! В случай на инсталиран адванс процесор, при по - дългото време за

запълване на системата с газ, работата му се компроментира. Препоръчва се ъгълът

на изпреварване да не е повече от 9о.

„Отделен  изход  за  втори  клапан“  -  включва/изключва  диагностиката  на  втория

клапан (бутилка).  Тази отметка е активна само за контролерите оборудвани с 2 клапана. В

случай че използвате само 1 изход, моля изключете отметката за да може контролера да не

третира товара закачен на този изход като клапан. Позволената максимална консумация от този

извод при включена отметка е 2,5 А а при изключена 4,5 А.

„Автоматично  връщане  на  бензин  при  ниско  налягане“  -  при  активиране  на

отметката работата на бензин се възстановява ако налягането на газта пропада под  Ниска

стойност на налягането за обратно превкл. в продължение на повече от Време на ниско

налягане за обратно превключване.

FobosNext - Наръчник на инсталатора 22 / 57

 

FobosNext® Management Tool



„Автоматична компенсация на налягането на  газта“  -  в  текущата версия  тази

функция не е имплементирана.

2.4.4 MAP

Тази таблица се визуализира при избор от падащото меню Таблица.

Коефициентите участват пряко във формирането продължителността на газовите импулси и

дават  зависимостта  как  се  променя  коефициента  на  трансформация  с  изменение  на

натоварването  (бензиновото  инжекторно  време)  при  определени  обороти  на  двигателя.

Работната  точка  показва  в  коя  област  работи  двигателя  и  се  оцветява  в  червено  когато

инжекциона рабои на бензин и в зелено когато работи на газ. Всеки инжектор има своя базова

стартова таблица, която след автоматична настройка се модифицира (транслира) нагоре или

надолу в зависимост в коя работна точка е направена настройката. Инсталатора може и ръчно

да донастрои таблицата задавайки както коефициентите (след като маркира регион) фиг. 2.4.6,

така и границите на възлите в таблицата (от бутона Базови Стойности) фиг. 2.4.5. В общ вид

газовия импулс следва зависимостта:

Tg=((((m(Tp , RPM )−Cmazda )/128)∗(±Ctred±Ctgas±Cpgas±Cgtrim))∗Tp)+Cs

Ctgas [%] фактор на корекцията по температура на газта
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Ctred [%] фактор на корекцията по температура на изпарителя

Cpgas [%] фактор на корекцията по налягане на газта

Cgtrim [%] корекция по бензинови тримове от OBD

Cmazda коефициент на мазда обедняване

Tp бензиново инжекторно време

m(Tp,RPM) коефициент на трансформация от таблицата в дадена работна точка.

Cs коефициент при кратки впръсквания (разгледан по - подробно в т. 2.4.6).

Радио бутоните дават възможност как да се промени

маркираната област:

Процент Процентно нараств. нам.

Прибавяне нараств. нам. със стойност

Заместване Подмяна на стойността.

„3D Изглед“ - показва триизмерния изглед на функцията с коефициентите на трансф.

Внимание: Важно  е  да  не  се  наблюдават  силно  изразени  „пикове“  или  „долини“.

Последните  биха  довели  до  скокообразно  изменение  на  газовите  инжекторни  времена  при

плавна  промяна  на  бензиновите  такива  и  до  евентуално  разколебаване  на  работата  на

бензиновия инжекцион и нестабилно поведение на двигателя!
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Стрелките над таблицата всъщност директно реализират действието нарастване / намаляне със

стйност,  за  конкретна  маркирана  област  от  таблицата.  При  осъществена  OBD  връзка  под

таблицата  могат  да  се  видят  какви  са  стойностите  за  краткия  и  продължителен  трим

репортувани от бензиновия инжекцион. Газовият инжекцион пък от своя страна може да ги

вземе под влияние или да ги игнорира в зависимост от това дали бензиновия инжекцион има

затворена  обратна  връзка  от  λ сензорите  си  (ако  тримовете  са  обградени  от  зелен

правоъгълник,  стойността  на  тримовете  са  получени  в  резултат  от  интегрирането  на  λ

сондите, т.е. обратната връзка е затворена).

„OBD Target  Map“  -  дава  възможност  за  поддържане на  зададен бензинов трим в

отделни работни области на двигателя.

„От Графиката“ - прехвърля информацията от графика в таблица.

„Отмяна“ - връща стъпка назад (ако има извършени промени по таблицата/графиката)

„Газов Клапан“ - включва или изключва газовите клапани.

Тази графика се визуализира при избор от падащото меню Графика.
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Коефициентите участват пряко във формирането продължителността на газовите импулси и

дават  зависимостта  как  се  променя  коефициента  на  трансформация  с  изменение  на

бензиновото инжекторно време. В общ вид газовия импулс следва зависимостта:

Tg=(((m(Tp)−Cmazda )∗(±Crpm±Ctred±Ctgas±Cpgas±Cgtrim))∗Tp)+Cs

Crpm [%] фактор на корекцията по обороти

Ctgas [%] фактор на корекцията по температура на газта

Ctred [%] фактор на корекцията по температура на изпарителя

Cpgas [%] фактор на корекцията по налягане на газта

Cgtrim [%] корекция по бензинови тримове от OBD

Tp бензиново инжекторно време

m(Tp) коефициент на трансформация за дадено бензиново инжекторно време.

Cs коефициент при кратки впръсквания (разгледан по - подробно в т. 2.4.6).

И  при  Графика и  при  Таблица коефициентите  m(Tp) и  m(Tp,RPM) се  извличат  чрез

линейно-отсечкоа апроксимация на възлите от таблицата / графиката.

„От Таблицата“  - прехвърля информацията от  таблица  в графика.  Недостатък на

графиката е че визуално не може да се отчете влиянието на оборотите. За да се наблюдава

влиянието на оборотите трябва да се натисне RPM корекция.
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Таблицата  за  корекция  по  обороти  има  същия  вид  като  таблицата  с  коефициенти  на

трансформация  от  фиг.  2.4.4,  с  тази  разлика  че  при  фиг.  2.4.9 числата  са  целочислени  и

представляват проценти отклонение от m(Tp) при различни обороти. RPM корекцията всъщност,

дава връзката между табличното и графичното представяне на функцията за газовото време Tg

„Карта Бензин“ - разрешава / забранява събирането на точки при работа на бензин.

„Изтрий Карта Бензин“ - изтрива събраните точки на бензин.

„Карта Газ“ - разрешава / забранява събирането на точки при работа на газ.

„Изтрий Карта Газ“ - изтрива събраните точки на газ.

„Авто - корекция. на модела“  - този бутон е част от процедурата по автоматична

настройа  чрез  графика  (разгледанa подробно  в  т.  Грешка:  не  е  намерен  източникът  на

обръщение).  Накратко  при  необходимите  условия  бутона  дава  възможност  за  автоматично

построяване на графика (оранжевата крива).

2.4.5 ГАЗ / БЕНЗИН

Тази форма изглежда по следния начин:

FobosNext - Наръчник на инсталатора 27 / 57

 

FobosNext® Management Tool

фиг. 2.4.10



„Последователно включване на горивото“ - как да става прехвърлянето на газ

 - подмяната на гориво в цилиндите става цилиндър по цилиндър.

 - подмяната на гориво в цилиндите става едновременно във всички цилиндри.

„Опознаване последователността на впръскване“ - за да се активира функцията

двигателят  трябва  да  работи  на  празен  ход  и  да  е  на  бензин.  Освен  запомняне

последователността  на  впръскване,  при  работа  на  газ,  функцията  извършва  предварително

впръскване (т.е впръскване на гориво 1 такт по-рано ). Веднъж активирана, при работа на газ,

тази  функция  забранява впръскването  на  друго гориво освен газ  (т.е.  функциите  split  fuel,

работа на празен ход и работа на високи обороти не са активни - последните две автоматично

избират настройка Газ).

„Работа  на  празен  ход“ -  дава  възможност  за  избор  как  да  бъдат  отработвани

впръскванията при празен ход и под колко оборота всъщност се възприемат като празен ход.

✔ „Връщане към бензин“ - при спадане на оборотите под обороти за

определяне  на  празния  ход инжекциона  ще  извърши  20  бензинови

впръсквания след което ще възстанови работата си на газ. Връщането на газ

става цилиндър по цилиндър като всеки следващ цилиндър прави с 5 бензинови

впръсквания повече от предходния. Така напраимер 1-ви цилиндър ще направи

20 бензинови впръсквания, 2-ри 25, 3-ти 30, 4-ти 35 и т.н.

✔ „Бензин“  -  при  спадане  на  оборотите  под  обороти  за  определяне  на

празния ход инжекциона ще остане изцяло на бензин, а при надвишаване над

същия праг, ще се върне на газ.

✔ „Газ“ - инжекциона не се интересува от обороти за определяне на празния

ход и няма да предпирема нищо.

„Работа на  високи обороти и разпределяне на  бензин“ -  дава  възможност  за

избор  как  да  бъдат  отработвани  впръскванията  при  високи  обороти  и  над  колко  оборота

всъщност се възприемат като високи.

✔ „Добавяне  на  бензин“  -  при  попадане  на  обороти  между  обороти  за

добавяне на бензин от .. до .. и бензинови инжекторни времена над време за

впръскване на допълнителен бензин, инжекциона ще се стреми да добави

количество на добавения бензин в края на бензиновия импулс, преди да

започне газовия импулс т.е ще се реализира смесване на бензин и газ. При бенз.

инж. вр. > прага + желаното добавено време, бензинът ще бъде добавен в края

на бензиновия импулс, т.е стартирането на самото добавяне ще бъде изместено
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след  прага  (с  желаното  добавено  време  по  -  рано  от  края  на  бензиновия

импулс). При бенз. инж. вр. в интервала м/у прага и прага + желаното добавено

време,  инжекциона  няма  да  успее  да  впръска  изцяло  желаното  количество

бензин. Реално добавения бензин ще е по - малко от желаното добавено време

т.е добавения бензин ще е дължината на бензиновия импулс – прага, от които

започва добавянето. В случай на задействане на функцията, точката придобива

жълт цвят, показвайки че има смесено гориво в цилиндрите.

✔ „Бензин“ - при попадане на обороти между обороти за добавяне на бензин

от ..  до ..  и бензинови инжекторни времена над време за впръскване на

допълнителен бензин,  инжекциона ще премине изцяло на бензин  и ще се

върне на газ едва когато бензиновото инжекторно време стане с 2ms < прага. В

случай  на  задействане  на  функцията,  точката  придобива  червен  цвят,

показвайки че гориво в цилиндрите е само бензин.

✔ „Газ“ - инжекциона не се интересува от обороти за добавяне на бензин и 

няма да предпирема нищо.

„Съвместно впръскване на бенизн“ -  при активиране на функцията и обороти >

обороти  за  активиране  на  'Split  fuel', инжекциона  започва  да  разделя  горивото  съгласно

зададеното  количество  импулси  от  графиката.  Броя  импулси  се  извличат  чрез  линейно-

отсечкова  апроксимация  на  възлите  в  графиката.  В  зависимост  от  текущото  абсолютно

налягане слде изпарителя, инжекциона отработва n впръсквания на бензин а останалите 100 - n

на газ (където n: 0 – 100/бр.цилиндри т.е. при 4 цилиндрови коли n: 0 – 25). Хронологично от

гледна точка на всички цилиндри впръскването на бензин за следващия цилиндър ще стане

веднага след последниото впръскване на бензин за текущия цилиндър.
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2.4.6 Промяна на впръскването

Тази форма изглежда по следния начин:

„Тип на OBD връзка“ - задава протокола за връзка през OBD

✔ „Автоматично“ - инжекциона автоматично ще прави опити да намери протокол

✔ „ISO 9141-2“ - прави опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 14230-4 (5baud init)“ - прави опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 14230-4 (fast init)“ - прави опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 15765-4 CAN (11bit ID 250K)“ - опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 15765-4 CAN (11bit ID 500K)“ - опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 15765-4 CAN (29bit ID 250K)“ - опити за връзка само по този протокол

✔ „ISO 15765-4 CAN (29bit ID 500K)“ - опити за връзка само по този протокол

✔ „Няма“ - контролера няма да прави опити за връзка през OBD

„Адаптация“ -  при активирането  на  тази  опция,  свързване по  OBD  и  намиране  на

затворена обратна връзка (Fuel Status), газовият контролер започва да коригира собственото си

поведение съгласно прочетената на всяка секунда информация за дългия и краткия трим, т.е.

започва да изработва адекватен газов трим съгласно зависимостта:

при една банка→ Cg = (Long_trimb1 + Short_trimb1) 
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при две банки → Cg = (Long_trimb1 + Short_trimb1 + Long_trimb2 + Short_trimb2)/2

Има праг на газовия трим → +35%. При бензинови тримове > 35% газовия трим винаги e 35%.

Инжекциона запомня и следи най – големия газов трим произвел в рамките на докато работи на

газ или докато има връзка по OBDII. При всяко преминаване на газ, или всяка успешна първа

връзка  по  OBDII  или  чекване  на  отметка  adaptivity  за  максимална  запомнена  стойност  се

възприема 22% газов трим. Стръмността за извършване на корекция до текущо максималната

запомнена стойност е 1%/s. След достигане на тази стойност стръмноста намалява 10 пъти

или 0,1%/s. При достигане на прага на газовия трим стръмността винаги е 0,1%/s стига да няма

преминаване на бензин, разпадане на връзката по OBDII или изключване на отметката.

„Спиране на адаптация при празен ход“ -  при активиране на тази отметката, се

взима под влияне информацията от контрола Праг на оборотите при адаптация, служеща

като маркер кога оборотите се възприемат като празен ход.  Функцията adaptivity  се изключва

при обороти под този  праг и  се  включва отново  при обороти над  тях.  Докато  adaptivity  е

изключен газовия трим става статичен и е точно определена стойност (средно аритметично на

последните 100 газови трима). Има праг на осреднената стойност → 15, с което не се допуска

средно аритметично > 15%.

„Тип на бензиновите тримове“ - задава дали да се извършва инвертиране на газовия

трим (в случай че бензиновия инжекцион репортува тримовете си инвертирано, газовия трим

също трябва да е инвертиран).

Инжекциона заедно с разпита за тримовете по OBD, разпитва и за възникнали грешки !

„Разрешаване  пълно  изтриване  на  грешки“ -  при  активиране  на  отметката  и

наличие на грешки, независимо от какво естество са, се генерира команда за изтриване.

„Разрешаване селективно изтриване на грешки“ - при активиране на отметката и

наличие на грешки, команда за изтриване се генерира само в случай че всички възникнали

грешки попадат в списъка:

P0171 System Too Lean (Bank 1)

P0172 System Too Rich (Bank 2)

P0174 System Too Lean (Bank 1)

P0175 System Too Rich (Bank 2)

P0420 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)

P0430 Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 2)
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„Филтриране на импулсите за допълнително впръскване “ - тази функция има

смисъл  да  се  активира,  само  когато  е  активирана  и  чувствителност  на  допълнително

впръскване. При активиране на филтрацията се забранява генерирането на газови импулси

при бензинови инжекторни времена по - малки от време за допълнително впръскване. При

задействане на функцията втория индикатор от ляво на дясно над бутона придобива зелен

цвят.

„Чувствителност на допълнително впръскване “ - има смисъл да се активира само

когато  филтриране  на  импулсите  за  допълнително  впръскване е  неактивно  и  има

следната функционалност:

 - бензинови инжекторни времена под време за допълнително впръскване се

отработват по зависимостта за  Tg  от таблица/графика в т.  2.4.4, където  Cs  се

задава от плъзгача -+. При задействане на функцията първият индикатор от

ляво на дясно над бутона придобива зелен цвят. За инжекторни времена над

време за допълнително впръскване, Cs има стойност, зависеща от избрания

тип  газови  инжектори  т.е  това  е  параметъра  време  за  отваряне  на

инжектора.

 - за бензинови инжекторни времена под време за допълнително впръскване

продуцираните  газови  импулси  са  еквивалентни  на  минималното  газово

инжекторно  време за  съответния  избран  тип  газови  инжектори.  При

инжекторни времена над  време за допълнително впръскване,   Tg  следва

зависимостта  от  т.  2.4.4,  със  Cs  =  време  за  отваряне  на  инжектора  за

съответния избран тип газови инжектори.

„Обогатяване  при  ускоряване“ -  при  някои  модели  автомобили,  бензиновите

инжекторни  времена  нарастват  изведнъж  от  средни  до  максимални  (15  – 16ms)  с  рязко

натискане на газта. При работа на газ това  скокообразно изменение на бензиновите импулси

причинява  прекалено  богата  смес  и  „задавя“  двигателя,  но  функцията  обогатяване  при

ускоряване  решава  този  проблем.  При активирането  и  (местоположение  на  показалеца

различно от крайно дясно) се изпълнява регулиране на максималното газово инжекторно време

(което е функция на оборотите и коефициентите в таблицата). Максималното газ. инж. време

при 1000 – 4000 оборота, приблизително следва зависимостта:

Tgmax=(m(Tp , RPM )∗(0,66∗sl+ x∗(0,0042∗sl+0,042)+6,68))+Cs

m(Tp,RPM) коефициент на трансформация от таблицата в дадена работна точка.

sl число (0 – 20) задаващо се чрез плъзгача -+

x [ms] разлика на текущите RPM и 1000 изразена в ms (4000 – 1000 [rpm] или

15 – 60 [ms]) т.е. x: (0 – 45).
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При задействане на функцията т.е. при Tg (от т. 2.4.4) > Tgmax, третият индикатор от ляво на

дясно над бутона придобива зелен цвят.

„Mazda™ обедняване“ -  за  някои  двигатели  при  определени  условия  на  работа

бензиновия контролер започва да впръсква гориво два пъти по-често при един и същи товар.

Това може да бъде забелязано като, се наблюдава работната точка в таблицата за настройка. В

определен  момент  при  един  и  същ  товар  бензиновите  инжекторни  времена  скокообразно

намаляват  приблизително  с  50%.  В  този  момент  на  работа  е  много  вероятно да  се  появи

„придърпване“ на автомобила. Това се дължи на прекалено богатата смес, която се получава

при тези условия. За да се избегне този проблем трябва да се използва функцията  „Mazda™

обедняване“.  Въведената стйност винаги се изважда от коефициента на трансформация и се

прилага  като  обедняване  всеки път  когато  газовият  контролер опознае подобна промяна в

поведението на бензиновия инжекцион. Функцията се задейства когато  двигателя започне да

впръсква два пъти по често в рамките на оборот т.е. периода на впръскванията станат < 52%

от периода на оборотите.

2.4.7 Корекции

Формата с корекции изглежда по следния начин:
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Както се вижда от зависимостта за  Tg в  т.  2.4.4 инжекциона коригира динамично газовото си

инжекторно време според работните условия в които се намира или по конкретно (налягането

върху газовите инжектори Pgas, температурите на газта и изпарителя Tgas, Tred). Корекциите

се задават  графично  фиг.  2.4.12,  а  факторът на корекцията се  получава като към линейно

интерполираната стойност от таблицата се добави 100.

„Pgas“ -  целта  на  тази  корекция  е  да  компенсира  отклонението  на  налягането  от

номиналното работно налягане. За номинално работно налягане се счита диференциалното

налягане  ΔP = (PGAS  – MAP ), което се поддържа от газовия редуктор в установен режим на

работа и при което е била извършена настройката на системата.

При стойности на диференциалното налягане извън таблицата - корекцията

приема величините зададени в граничните колони!!

„Tgas“ -  задава се поведението на корекцията по температура на газта. Начинът на

конфигуриране е аналогичен с този при задаване на корекцията по налягане.

„Tred“  -  задава  се  поведението  на  корекцията  в  зависимост  от  температурата  на

газовия  редуктор.  Начинът  на  конфигуриране  е  аналогичен с  този  при задаване  на

корекцията по налягане.
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2.5

Менюто дава възможност за графично представяне на параметрите на системата във

времето под фомата на осцилограми

2.5.1 Осцилоскопи

Формата предоставя изглед с индивидуални осцилоскопи

съдържащи поведението на наблюдаваните параметри (температура, налягане и захранващо

напрежение).  При  необходимост  всяка  една  от  осцилограмите  може  да  бъде  скривана  с

помощта на отметките, разположени под отделните осцилоскопи. Допълнително се показват

моментните инжекторни времена на отделните цилиндри и моментните усреднени стойности,

както  и  някои  системни  параметри  като  температурата  в  кутията  на  газовия  инжекцион  и

захранването на сензорите и газовия ключ.
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2.5.2 Голям Осцилоскоп

Тази форма изглежда по следния начин:

Това всъщност е общ осцилоскоп, който представя графично поведението на всички работни

параметри на газовата система. За разлика от индивидуалните осцилоскопи тук се използва

една обща скала на времето, което позволява да се анализира поведението на всички величини

в даден момент или интервал от  време и   да  се  проследи взаимовръзката  им.  Всеки един

параметър може да бъде включван или изключван с помощта на отметките в дясната част на

диалоговия прозорец.

„<-  ->“ - придвижване към следващ или предходен маркер.

„Изтрий“ - изтрива маркери. Последните се поставят с левия бутон на мишката.

„Легенда“ - скрива/показва значението на наблюдаваните осцилограми.

„Min Max“ -  изпълнява увеличение на  осцилограмите по  вертикала за по  детайлно

наблюдение на малки изменения във амплитудата на сигналите.

„Резолюция“ -  изпълнява  увеличение  на  осцилограмите  по  хоризонтала  за  по

детайлно наблюдение на бързи изменения.

„Увеличи  Намали“ -  изпълнява  увеличение  или  намаляне  на  оцсилограмите  по

вертикала и по хоризонтала.

„Авто-мащабиране“ - прави оптимално увеличение или намаляне на осцилограмите 
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по хоризонтала и ветикала, така че да се виждат възможно най – добре.

„Спри“/„Продължи“ - спира/възстановява изобразяването на осцилограмите

„Запази“ - записва текущото изображение на осцилоскопа във файл.

„Зареди“ - зарежда осцилограма, което предварително е била съхранена във файл

„Отпечатай“ - изпраща текущото изображение на осцилоскопа към принтер.

„Експорт“ - записва осцилограмата под формата на снимка снимка(png, gif, jpeg, bmp)

2.5.3 Дисплей

Формата изглежда по следния начин:

Общо взето тази форма предоставя по богато графично представяне на параметрите от панела

за наблюдение на параметрите в контролера. Забелязват се два допълнителни параметъра:

„Оценка диаметъра на дюзите“ - дюзите са с подходящ диаметър (правилни)  ако

червения маркер остава в границите мецду 1 и 1,50 mm.

„Напрежението от вторите  λ  сонди (след катализатора)“ - ако е достъпен през

OBD, този параметър се прочита заедно с бензиновите тримове и се изобразява.
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2.6

От тук може да се извършва тест и диагностика на оборудването на газовата система

2.6.1 Диагностика

Форма изглежда по следния начин:

„Грешки“ - в това поле се изобразяват всички проблеми, които газовия инжекцион е

регистрирал по време на своята работа.  Всички събития от този характер се  прочитат  при

осъществяване на връзка с контролера и се изобразяват в полето със списъка на евентуални

проблеми. В първата колона „#” се изписва брояч, който показва колко пъти даденото събитие

е регистрирано в процеса на работа. Чрез бутона „Прочети“ списъка от грешки може да бъде

опреснен по  всяко  време  по  желание  на  потребителя.  При натискане  на  бутона  „Изчисти

Всички“ - всички записани кодове на грешки ще бъдат изтрити. Изтриването на грешките в

газовия контролер е разрешено само когато системата работи на БЕНЗИН.

„Временни / Постоянни“ - в текущата версия това разделение не е имплементирано.

„Всички възможни“  -  показва  пълният  списък със  съобщения за  грешки,  които  се

поддържат.

„Текущо състояние“ - показва се прозорецът:
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„Диагностична величина“ - името на параметъра, чието състояние се наблюдава.

„Брой грешки“ - количеството на грешките, възникнали за наблюдаваната величина в

хода на експлоатацията на системата.

„Текуща стойност“ - моментното показание.

„Статус“ - оценка за състоянието, което може да бъде

 „В норма“ - ако не са регистрирани отклонения и грешки;

 „Проверете!“ -  в  момента  на  проверката  всичко  е  наред,  но  има

регистрирани отклонения.

 „Проблем“ - процедурата за диагностика открива проблем по време на

самата проверка.

„Показвай този диалог при всяко свързване“ - включва или изключва проверката

на състоянието в началото на всяка комуникационна сесия.

„Сигнал от бензинови инжектори“ - до кои цилниндри достигат бензинови импулси.

„Разрешение на газовите инжектори“ - при повреда в газов инжектор, от тук може

да се забрани работата му и сътветния цилиндър ще работи на бензин.

„Включване на диагностика“ - разрешава/забранява извършването на диагностика.

Самата диагностика се извършва само по време на работа на газ и включва:
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➢ „Пад  на  периферното  напрежение“  -  разрешава/забранява  аварийното

превключване на БЕНЗИН при захранващо напрежение на силовата периферия

(газови инжектори и клапан(и)) под 8.0V;

➢ „Прекъснал  газов  инжектор“  -  разрешава/забранява  аварийното

превключване на  БЕНЗИН  при  прекъсване  на  връзката/бобината  на  газов

инжектор;

➢ „Окъсен/Прегрял  газов  инжектор“  -  разрешава/забранява  аварийното

превключване  на  БЕНЗИН  при  късо  съединение  или  прегряване  на  газов

инжектор;

➢ „Проблем  с  газовия  клапан“  -  разрешава/забранява  аварийното

превключване  на  БЕНЗИН  при  проблем  с  драйвера  на  газовия/газовите

клапан/клапани.

„Включване  на  начална  диагностика“  -  разрешава/забранява  извършването  на

диагностика по време на работа на бензин. Тази отметка има смисъл да се активира само когато

и Включване на диагностика също е активирано. Диагностиката е една и съща с разликата

че с първата отметка тя се извършва само при работа на газ а с втората още докато е на бензин
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2.7

Това  е  стъпката  която  се  извършва  веднага  след  конфигуриране  на  системата  –
активираща се с бутон  Начална Конфигурация и Автоматична Настройка  т.  2.3.1. При
натискането му помощникът в няколко стъпки конфигурира стистемата както следва:

I. Избор на тип алтернативно гориво – LPG/CNG;

фиг. 2.7.1

II. Задаване на конфигурацията от сензори Pgasа, MAP, Tgas;
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III. Задаване на типа на инсталираните газови инжектори 

IV. Конфигуриране на входа за измерване на обороти
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V. Задаване на газов редуктор и сензор за температура на водата.

VI. Конфигуриране на входовете за ламбда сензори.

FobosNext - Наръчник на инсталатора 43 / 57

 

FobosNext® Management Tool

фиг. 2.7.4

фиг. 2.7.5



VII. Сензор Ниво.

VIII. Проключи
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След приключване на последната стъпка от  началната конфигурация програмата предлага

избраните  параметри  да  бъдат  записани  в  енергонезависимата  памет  на  контролера  с  цел

предотвратяване на евентуалната им загуба при проблеми с комуникацията или рестартиране

на системата.

„Парола настройки“ - Полето предоставя възможност инсталатора да въведе някаква

фраза,  която представлява един вид  подпис на данните записани в контролера.  При всяко

следващо свързване с контролера програмата ще изисква въвеждане на паролата.  Внимание:

Паролата не забранява връзката с контролера! Тя може винаги да бъде преодоляна (изтрита).

Смисълът от нейното използване е да покаже на инсталатора, „подписал“ настройките, че е

била осъществена връзка с газовия контролер  без негово съгласие.

По принцип записа на  текущите настройки в  енергонезависимата памет за

данни на газовия контролер - става автоматично след наличие и на трите условия:

➢ „Загуба на ключа при контакт ACC“ - гасене на двигателя;

➢ „Изгасяне на светлинната индиакция на газовия ключ“  - при гасене на

двигателя  оборотите  на  автомобила  не  изчезват  веднага  а  чак  след  1  –  2

секунди. Ако поради някаква причина оборотите на двигателя се задържат по
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дълго индикаторите на ключа мигат т.е. чакат оборотите да изчезнат за да може

инцекциона да се изгаси.

➢ „Прекъсване  на  комуникацията  с  PC“  -  10  секунди  след  прекъсване  на

комуникацията, газовият инжекцион разбира че е комуникацията с персоналния

компютърн на инсталатора е прекратена.

Инжекциона остава в готовност в продължение на 1 час от загубата на контакт. Това ще рече

че диагностичното приложение все още може да се свързва с инжекциона макар и привидно,

инжекциона да е изключен, съдейки по светлинната индикация на газовия ключ.

След  конфигуриране  на  системата  може  да  се  премине  към  настройването  и.  По

принцип превключването от БЕНЗИН на ГАЗ се състои от три фази:

а) Очакване на условия за преминаване;

б) Запълване на системата с газ;

в) Синхронизирано (последователно) или групово прехвърляне на горивото.

„Условия за преминаване“ - определят се от т. 2.4.1 (Температура на редуктора,

Праг на обороти за превключване и закъснение на превключването)

„Закъснение за запълване на системата“ - определят се от т. 2.4.3 интервал от

време, за който се включват газовите клапани, непосредствено преди да започне подмяната на

горивото в цилиндрите (Предварително отваряне на газовите клапани).

„Прехвърляне“ - определя се от отметка т.  2.4.5 (Последователно включване на

горивото).

При  изпълнението  на  автоматична  настройка  някои  от  „ФАЗИТЕ“ могат  да

бъдат пропуснати !!!.

В  зависимост  от  това  дали  колата  ще  се  настройва  по  графика или  таблица т.  2.4.4,

автоматичната настройка може да протече по два начина:
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2.7.1 Автоматична настрйка (празен ход)

Подменюто  е  активно  само  когато  е  избрана  настройка  чрез  графика.  Целта  на

настройката е първоначалният модел на (конвертиращата функция) графиката да се формира

от поведението на двигателя на БЕНЗИН и ГАЗ при работа на празен ход без натоварване.

За да стартира процедурата по настройка е нужно двигателят да работи на празен ход  (под

1000 оборота) и температурата на редуктора да надвишава 50ºC!

Бутон „Старт“ - стартира процедурата за автоматична настроойка на празен ход.

Бутон „Стоп“ - прекратява процедурата за автоматична настроойка.

„Всички  инжектори  едновременно“ -  отметката  указва  че  преключването  на

двигателя  от  БЕНЗИН на ГАЗ  следва  да  се  извърши изведнъж,  а  не  постепенно както  е  в

нормалния  случай.  Постепенното  превключване  представлява  поетапно  „изравняване“  на

бензиновите  инжекторни времена  при работа  само  на  1 цилиндър  на  газ,  половината от

цилиндрите  на  газ  и  всички цилиндри  на  газ.  След  приключване  и  съгласно  получените

резултати  процедурата  построява  базовите  модели  за  работа  с  графика.  Инсталатора  се

подканва, шофирайки, да събере референтни карти на бензин и газ,  след което чрез бутон

Авто - корекция. на модела т. 2.4.4, да построи търсената конвертираща функция.

По - долу е показано как протича настройката при 4 цилиндров автомобил:
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Проверява се дали оборотите са под 1000

При активирано Всички инжектори едновременно се преминава на фиг. 2.7.14
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При  успешно  приключване  на  процедурата  се  синтезира  първоначален  базов  модел

(оранжевата крива от фиг. 2.7.15) и инсталатора бива подканен да събере референтни карти на

бензин и газ. За целта той трябва да активира отметките Карта Бензин и Карта Газ от фиг.

2.4.8 и да покара автомобила. Събраните карти трябва да изглеждат подобни фиг по - долу:

След събирането им инсталаторът натиска Авто - корекция. на модела и оранжевата крива

се променя, така че да изкомпенсира разликата м/у червената (карта бензин) и зелената (карта

газ) криви.
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За повече информация и подробно описание на процедурата по настройка чрез графика може

да погледнете докумнта FobosNext Management Tool, достъпно от http://www.FobosGas.com.

2.7.2 Автоматична настройка (високи обороти)

Подменюто  е  активно  само  когато  е  избрана  настройка  чрез  таблица.  Целта  на

настройката е първоначалния модел на (конвертиращата функция) таблицата да се формира на

базата на резултатите от работата на двигателя на високи обороти.
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Формата изглежда идентично с тази при настройка на празен ход, но тук началните условия са

различни.  За  да  стартира  процедурата  е  необходимо  двигателят  да  работи  „форсирано“

(обороти между 2200 - 2800) и температурата на редуктора да надвишава 50ºC! 

В хода на настройка инжекциона ще направи неколкократни превключвания БЕНЗИН ->

ГАЗ,  по  време  на  които  позицията  на  дроселовата  клапа  трябва  да  се  поддържа

постоянна (педала на газта да е винаги еднакво натиснат) независимо от това дали

се наблюдава промяна в оборотите на двигателя.

Накрая  процедурата  завършва  с  изчисляване  на  табличните  стойности  (попълва  се

таблицата с коефициентите на преобразуване)  По - долу е показано как протича настройката

при 4 цилиндров автомобил:

Следва събиране на бензинови инжекторни времена след което сравняването им с тези при

работа на газ. При неправилен подбор на диаметъра на дюзите или инжекторите стъпките от

фиг. 2.7.19 и фиг. 2.7.20могат да се повтарят циклично в продължение на не повече от 5 мин.,

след което инжекциона издава събщение че неможе да направи „изравняване“ на бензиновите

времена при двете горива. т.е. Автоматичната настройка е неуспешна.
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Следва сравняване на събраните бензинови времена с бензиновите при работа на газ
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2.7.3 Автоматична настройка (advanced)

От тук се менажира събиране на бензинови и газови карти при настройка чрез таблица

Бутоните „Карта Бензин“, „Карта Газ“, „Изтрий Карта Бензин“, „Изтрий Карта Газ“ имат

абсолютно  същото значение  както  при  фиг.  2.4.8.с  тази  разлика  че  те  манипулират  данни

отнасящи се само за настройка при  таблица,  а тези от  фиг. 2.4.8 - само за настройка при

графика.  Картите за бензин и газ при графика са отделни от картите за бензин и газ при

таблица и разрешението за събиране или изтриването на едните не води до същите действия

при другите.

Картите  от  фиг.  2.7.21.  имат  за  цел  да  съберат  възможно  най  -  подробно  какви

бензинови инжекторни времена издава бензиновия инжекцион в различни работни области на

двигателя, когато работи на бензин и когато работи на газ.

„Вид данни“ - показва какво значение имат белите кутийки от таблицата:

✔ „Нищо“ - маркира къде в бензиновата карта има събрани точки.

✔ „Броячи [бензин]“ - брой събрани точки за съответната област в бенз. карта.

✔ „Броячи [газ]“ - брой събрани точки за съответната област в газовата карта.

✔ „Ton[бензин]“ - осреднено бенз. време [ms] за съответната област в бенз. карта

✔ „Ton[газ]“ - осреднено бенз. време [ms] за съответната област в газовата карта.

✔ „Отклонение“ - относително отклонение [%] на бенз. време при газ, спрямо 
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бенз. време при бензин за съответната област от двете карти. 
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Кутийките от таблицата се оцветяват в жълто или зелено в зависимост от броя събрани точки в

съответната област. При повече от 128 точки, кутийката придобива жълт цвят, а над 255 зелен.

Оцветяването  служи  за  ориентир,  дали  събраната  статистическа  информация,  (средното

бензиново време в дадена област) е достатъчна и може да се счита за достоверна. Жълтото по

- скоро означава ориентировъчно бензиново време за областта ,а зелено - бензиновото

време е достоверно.  Отклонението се изчислява само за тези области за които и в двете

карти съответните области имат зелен цвят. Стрелките ограждат региони от области, участващи

в алгоритъма за настройка, който е в процес на синтезиране и е обект на бъдещо развитие на

приложението.
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