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Abstrakt 

Práce se zabývá návrhem a realizací řídicí jednotky pro laboratorní model moderní zapalovací 

soustavy, která bude nadále vyuţívána při laboratorní výuce v předmětu Automobilová 

elektronika II. Návrh zahrnuje výběr vhodných součástek, návrhy plošných spojů a sestavení 

celého systému. Daný systém obsahuje mikroprocesor s obsluţným programem. Aby systém byl 

co nejuniverzálnější, obsahuje řídicí jednotka uţivatelské rozhraní s displejem a tlačítky. 

Pomocí nichţ lze nastavovat poţadované otáčky a mimo jiné reţim čtyřválcového nebo 

tříválcového motoru. Celý systém lze také ovládat z grafického rozhraní vytvořeného 

v LabVIEW, prostřednictvím sériového portu připojeného k osobnímu počítači. 

 

Klíčová slova: řídicí jednotka, Automobilová elektronika, mikroprocesor, LabVIEW, 

Automobilová elektronika II.  

Abstract 

This thesis deals with design and realization of control unit for a laboratory model of a modern 

spark ignition system, which will continue to be used in laboratory education in the subject 

Automotive Electronics II. The proposal includes the selection of appropriate components, 

printed wirings designs and compiling the whole system. The system contains a microprocessor 

with user program. So that the system was the most universal, the control unit includes a user 

interface with display and buttons. You can use to set the required speed, among other four-

cylinder mode or three-cylinder engine. The whole system can be controlled from a graphical 

interface developed in LabVIEW, through serial port connected to a personal computer. 

Keywords: control unit, Automotive electronics, microprocessor, LabVIEW, Automotive 

electronics II. 

 

 



Seznam použitých symbolů a zkratek 

µF  - (mikrofarad) jednotka kapacity 

A  - (ampér) jednotka proudu 

Bd  - (Baud) jednotka modulační rychlosti 

C  - kapacita 

DÚ  - dolní úvrať 

EZ  - elektronické zapalovaní 

GND  - (GrouND) uzemnění 

HTP  
- (High Torgue Performance) označeni motorů s velmi plochou křivkou 

točivého momentu 

HÚ - horní úvrať 

kB  - (Kilobyte) jednotka mnoţství dat v informatice 

kV  - kilovolt 

LCD  - (Liquid Crystal Display) displej z tekutých krystalů 

LED  - (Light-Emitting Diode) - dioda emitující světlo 

Mpa  - (megapaskal) jednotka tlaku 

ms  - (milisekunda) jednotka času 

NPN  - označení bipolárního tranzistoru 

ot/min - otáčky za minutu 

PC  - (Personal Computer) osobní počítač 

PN  - polovodičový přechod 

PNP  - označení bipolárního tranzistoru 

ROM  - (Read Only Memory) paměť určená pouze pro čtení 

RS 232  - (sériový port nebo sériová linka) komunikační rozhraní osobních počítačů 

RXD  - označení vodiče pro příjem dat 

SPI  -  (Serial Peripheral Interface) je sériové periferní rozhraní 

TTL  - (Transistor Transistor Logic) tranzistorově-tranzistorová logika 

TXD  - označení vodiče pro vysílaní dat 

USART  
- (Universal Synchronous / Asynchronous Receiver and Transmitter)  

Synchronní / asynchronní sériové rozhraní 

V   - (volt) jednotka napětí 

VCC  - napájecí napětí 

τ  - časová konstanta 
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1 Úvod 

K chodu záţehového motoru je potřeba i zapalovací soustava, která zapaluje za pomocí 

zapalovací jiskry v přesně určenou dobu směs vzduchu paliva ve spalovacím prostoru. Tato 

zapalovací jiskra vznikne přeskokem náboje mezi elektrodami zapalovací svíčky, které 

vyčnívají do spalovacího prostoru. Důleţitými parametry pro zapálení směsi paliva se 

vzduchem je předstih a zapalovací energie. Předstih, vztaţený k horní úvrati (HÚ) klikové 

hřídele určuje okamţik záţehu a tím vznícení směsi.  K vytvoření zapalovací jiskry je zapotřebí 

určité napětí na zapalovací svíčce, tzv. ,, zapalovací napětí” (aţ 30 kV). Po přeskoku jiskry je 

zahájeno spalování za všech provozních podmínek, v závislosti na počtu otáček motoru, jeho 

zatíţení, teplotě atd.. Sloţení zapalovací soustavy jako takové, se principiálně nemění, jen se 

zdokonaluje za účelem vyšší spolehlivosti či ţivotnosti. V dnešní době existuje mnoho způsobů 

jak toto realizovat. Díky dostupnosti mikroprocesorové techniky a výkonových polovodičových 

součástek lze navrhnout plně-elektronickou zapalovací soustavu, coţ nám zajištuje pravidelný 

chod motoru, optimalizaci točivého momentu a výkonu při minimalizaci spotřeby paliva. Tím 

se také zmenšuje mnoţství škodlivin ve výfukových plynech a zvyšuje ţivotnost daného 

motoru.  

Cílem této práce je navrhnout a realizovat jednotku pro laboratorní model moderní zapalovací 

soustavy, která nadále bude vyuţívána při laboratorní výuce v předmětu Automobilová 

elektronika II.  

V první části této práce je uveden historický vývoj zapalovací soustavy, typy zapalovacích 

soustav, jejich funkce, výhody a nevýhody. Další část se zaobírá zapalovacími svíčkami, jejich 

provedení a vzniku jiskry. 

V druhé částí práce, jsou uvedeny naměřené průběhy na automobilu Škoda Fabia HTP o objemu 

válců 1.2 litrů (40 kW /54koní), jdoucí z řídicí jednotky do jednojiskrových zapalovacích cívek. 

Dále je jiţ uvedena samotná realizace řídicí jednotky pro moderní zapalovací soustavy a její 

ovládaní. 
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2 Historie zážehových motorů a jejich zapalovací soustavy 

Nezbytnou součástí pro chod záţehových motorů (benzínových motorů), je zapalovací soustava. 

Její historie sahá aţ do předminulého století, kdy začínal v Německu s plynovými motory 

vynálezce N.A. Otto. Ten společně s E. Langenem v roce 1867 staví atmosférický plynový 

motor.  I přes jeho značnou hlučnost se začal v roce 1872 sériově vyrábět. Výkon motoru se 

tehdy pohyboval od ¼ do 3 koňských sil při 60 otáčkách za minutu. Zapalování bylo řešeno 

pomocí plynového plamínku odkrývaného ve vhodný okamţik šoupátkem. Další zvyšovaní 

výkonu motoru nebylo moţné, proto se Otto pokusil o dosaţení vyššího výkonu u dvoudobého 

plynového motoru Leniorova. Výsledkem byl čtyřdobý, plynový motor s předběţným stlačením 

směsi ve válci. V roce 1877, Otta dostává na tento motor patent, a tento rok je také uznáván jako 

rok vzniku moderního čtyřdobého spalovacího motoru. 

V roce 1879 K. Benz dostává patent na dvoudobý plynový spalovací motor. Ten se však 

proslavil aţ svými automobily se spalovacími motory vlastní konstrukce. Na jaře v roce 1885 

vyjelo z Benzovy dílny první tříkolové vozidlo poháněné čtyřdobým motorem o výkonu 2/3 

koně při 450 otáčkách za minutu. Tento motor měl jiţ zapalování elektrickou jiskrou. Přestoţe 

je v patentním spise uveden ,,vůz na pohon plynem” byl poháněn látkou ligroin, coţ je velmi 

starý název pro lehký benzín.   

 

 

 

Obr. 1 Replika automobilu Karla Benze[2] 

Benzinové výpary se získávaly zahříváním nádrţky s benzinem výfukovými plyny a směšovány 

byly se vzduchem tak, ţe vzduch nasáván do válce motoru, byl přes nádrţku s benzínem 

prosáván. Chlazení válce motoru bylo zabezpečeno odpařováním vody.[1] 
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V roce 1899 bylo v Benzově závodu sériově vyrobeno ročně 600 automobilů. Nevýhodou 

Ottových motorů byl malý výkon a jeho vysoká hmotnost. 

Další německý vynálezce Gottlieb Daimler se snaţil o zvýšení výkonu motoru zvýšením otáček 

motoru. Poznal, ţe základním omezením je nízkonapěťové elektrické zapalování, proto nalezl 

řešení v zapalování pomocí ţhavící trubičky. 

Ţhavící trubička procházející stěnou hlavy válce byla zahřívána z venku malým plamínkem. 

V průběhu komprese je čerstvá směs zatlačena do trubičky a tam se od ţhavé stěny vznítí. 

Spolehlivost tohoto zapalování vedla ke zvýšení otáček motoru na 900 za minutu. To umoţnilo 

stavbu lehkého a na svou dobu i rychloběţného motoru.[1] 

V roce 1894 bylo dosaţeno dalšího zvýšení otáček, pomocí bateriového odtrhovacího 

zapalování jehoţ vynálezce je francouzský hrabě de Dion. Jeho jednoválcový motorek 

dosahoval aţ 3000 otáček za minutu.  

U nás byl první automobil vyroben v roce 1897 v Kopřivnické vozovce a.s., nazývaný 

President. 

Motor vyrobený v licenci Karla Benze byl čtyřtaktí leţatý dvouválec, boxer, o celkovém 

zdvihovém objemu 2,75 litru, s výkonem 5 koní při 600 ot/min. Motor měl automatický sací 

ventil, a výfukový ventil, který byl ovládán od vačkové hřídele. Směs paliva a vzduchu je 

vytvořena v povrchovém odpařovacím karburátoru, do jehoţ odpařovacích nádob, zahřívaných 

výfukem, přitéká benzín ze spádové nádrţe. Zapalování tvořil vysokonapěťový transformátor 

s přerušovačem primárního okruhu a napájením z dynama (později bylo dynamo nahrazeno 

baterií). Jiskřiště pro zapálení směsi tvořily dva hroty z platinového drátu. [1]       

Na základě dlouhodobého projektování vhodného zapalování, vzniklo v roce 1902 magneto-

induktivní zapalování se zapalovací svíčkou navrţené Robertem Boschem. V tomto roce se 

dostává do průmyslu a tím byla započata dlouhá cesta k dnešním moderním zapalovacím 

soustavám. Od té doby se začíná vyrábět nepřeberné mnoţství různých konstrukcí zapalovacích 

soustav za účelem vyšší spolehlivosti a ţivotnosti a to od klasických, aţ po dnešní.   
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3 Typy zapalovacích soustav 

3.1 Bateriové (klasické) zapalování 

Bateriové zapalování je charakteristické tím, ţe pouţívá mechanického přerušovače, který 

přerušuje přímo primární obvod. Skládá se ze zapalovací cívky, kondenzátoru a kontaktů. 

Princip funkce bateriového zapalování je následující.  

 

Obr. 2 Schéma bateriového (klasického) zapalování 

Při sepnutí kontaktů přerušovače, prochází proud z akumulátoru primárním vinutím zapalovací 

cívky. Procházející proud pak vytváří magnetický tok a předává energii do magnetického 

obvodu cívky. Úkolem zapalovací cívky je akumulovat energii do vlastního magnetického pole 

pomocí obvodu s nízkým napětím a předat ji obvodu s napětím vysokým. Jde v podstatě o 

transformátor, který má však značný magnetický odpor, toho lze dosáhnout přerušením 

magnetického obvodu velkou vzduchovou mezerou.  

Dojde-li k rozpojení kontaktů přerušovače, proud se zmenšuje v primárním okruhu a se změnou 

magnetického toku se indukuje napětí v primárním i sekundárním vinutí. Kontakty přerušovače 

jsou přemostěny kondenzátorem, jenţ má za úkol co nejvíce omezit vznik elektrického výboje 

při přerušování proudu. I přesto dochází k opalování kontaktů coţ je jedna z nevýhod 
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bateriového zapalování.  Kdyby nebyl paralelně kondenzátor zapojen ke kontaktům, způsobilo 

by i poměrně malé indukované napětí při malé vzdálenosti kontaktů na začátku zdvihu mezi 

nimi vznik výboje. Při dalším vzdalování kontaktů by se oblouk jen prodlouţil a nezhasl. Výboj 

by trval tak dlouho, dokud by se v něm nespotřebovala téměř celá energie nakumulovaná do 

magnetického pole zapalovací cívky. Napětí na sekundární cívce by bylo malé a jiskra by na 

svíčce nemohla přeskočit.  Jelikoţ obvodem protéká nabíjecí proud, obvod se při rozpojení 

kontaktu ihned nepřeruší. K přerušení obvodu dochází, aţ teprve, kdyţ je kondenzátor nabit, ale 

to uţ jsou kontakty dostatečně vzdáleny a výboj mezi nimi nevznikne. Kondenzátor se uplatňuje 

při malém počtu otáček, kdy pohyb kontaktů je pomalý (spouštění motoru). Kapacita 

kondenzátoru bývá kolem 0,25µF.  Po dosaţení potřebného průrazného napětí vznikne mezi 

elektrodami svíčky výboj. Veškerá nahromaděná energie z kapacit i zbytková energie 

magnetického pole přechází do výboje. 

Obr. 3 Průběh primárního proudu a) při době vetší než 3τ; b)při době menší než 3τ; 

Doba za kterou dosáhne proud ustálenou hodnotu, je závislá na časové konstantě τ primárního 

obvodu. Časová konstanta primárního obvodu bývá 2,5 ms. Jak plyne z obr. 3, je třeba 

k dosaţení ustáleného stavu doby 3τ. Pokud je doba sepnutí menší neţ 3 τ, nemůţe primární 

proud narůst na ustálenou maximální hodnotu. Z toho plyne také základní nevýhoda klasického 

bateriového zapalování, ubývání energie jiskry s rostoucími otáčkami motoru.[3] 

Na obr. 4 je zobrazen celý průběh primárního proudu 
1i , sekundárního proudu 

2i  a 

sekundárního napětí 
2u od okamţiku sepnutí kontaktů přerušovače (bod 0) aţ do okamţiku 

jejich rozepnutí (bod A). Obrázek je rozdělen do pěti fází. V první fázi probíhá vybíjecí pochod 

(asi 1ms) od okamţiku rozpojení kontaktů přerušovače (bod A), aţ do okamţiku, kdy přeskočí 

jiskra. Pokud by nedošlo k přeskoku jiskry, sekundární napětí by dosáhlo hodnoty max2U  a 

nastaly by tlumené oscilace (naznačeno čerchovaně). 
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Ve skutečném provozu dochází k průrazu mezi elektrodami svíčky při napětí 
pU 2

 (bod B). 

První část výboje naznačená v grafu svislou úsečkou se nazývá kapacitní. V okamţiku, kdy 

dojde k vybití kapacity svíčky (asi 5pF aţ 15pF) začíná vlastní výboj. V této části výboje 

dochází k zapálení směsi. Poté klesne napětí z hodnoty 
pU 2

na malé napětí výboje. Mezi bodem 

C a D nastává indukční část výboje, do kterého je převedena nashromáţděná část energie. Při 

tomto výboji můţe dojit i ke zvýšení sekundárního napětí v závislosti na velikosti talku ve válci. 

Mezi body D a E jsou tlumené kmity, které jiţ na zapalování nemají ţádný vliv. Tyto kmity 

musí skončit dříve, neţ dojde k novému sepnutí kontaktu přerušovače. 

 

Obr. 4  Průběh napětí a proudu mezi dvěma sepnutími kontaktů přerušovače 
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3.2 Polovodičové (tranzistorové) zapalování 

Výhodou polovodičového zapalování je, ţe mohou být pouţity pro výkony a podmínky, v nichţ 

spolehlivá činnost klasické zapalovací soustavy je jiţ vlivem mechanických i elektrických mezí, 

mechanického přerušovače technicky nemoţná. Princip polovodičového (tranzistorového) 

zapalování je zobrazen na obr. č. 5. 

 

Obr. 5 Schéma polovodičového (tranzistorového) zapalování 

Dle schématu polovodičového zapalování je v primárním obvodu zapalovací cívky umístěn 

místo přerušovače tranzistor NPN. Tento tranzistor je zapojený ve spínacím reţimu a jeho 

pracovní bod je nastaven odporovým děličem, tvořený rezistory R1 a R2. Místo jednoho 

tranzistoru mohou být pouţity i dva v Darlingtonově zapojení. Protoţe v řídicím obvodu není 

indukčnost, není zde ani kondenzátor přemosťující kontakty přerušovače. Jsou-li kontakty 

přerušovače rozpojeny je tranzistor uzavřen a proud primárním vinutím neprochází. Dojde-li 

k sepnutí kontaktů přerušovače, tranzistor se otevře  a primárním vinutím začne procházet proud 

a cívka se nabudí. Kontakty přerušovače prochází jen malý řídící proud báze tranzistoru, 

zpravidla nejméně desetkrát menší neţ primární proud cívky. Díky tranzistoru je moţno zvýšit 

maximální akumulovanou energii, která je pak potřebná pro vytvoření jiskry. Nebo se můţe 

zmenšit vlastní indukčnost L1, tím se rovněţ změní činný odpor primárního vinutí při stejné 

energii, čímţ dojde ke zkrácení časové konstanty τ a zvýšení činnosti zapalování při vyšších 
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otáčkách. Protoţe lze otevírání a zavírání tranzistoru řídit elektrickými impulsy, pracují všechna 

moderní zapalování jako bezkontaktní. Bezkontaktní snímače impulsů mohou být poháněny 

hřídelem rozdělovače nebo vačkovým hřídelem. Mezi bezkontaktní snímače patří Hallový 

snímač, indukční snímač, elektromagnetický snímač s oscilátorem (OPUS – Lucas, Oscillating 

Pick- Up System) a atd.  

 

3.3 Elektronické zapalování 

 

Obr. 6 Elektronické zapalování EZ [3] 

U elektronického zapalování zůstává mechanický rozdělovač vysokého napětí. Regulace úhlu 

předstihu se zde provádí elektronicky, proto je zapotřebí zajistit měření hodnot poţadovaných 

vstupních veličin. Vstupními veličinami pro nastavení okamţiku záţehu jsou otáčky motoru a 

tlak v sacím potrubí. Snímána je však i celá řada doplňujících veličin např. teplota motoru, 

nastavení škrtící klapky atd. Mikroprocesor dle naměřených vstupních veličin vypočítává 

vhodný okamţik záţehu a srovnává jej s hodnotami charakteristiky zapalování, která je uloţena 

v paměti mikropočítače. Pak odpovídajícím způsobem modifikuje výstupní signál do řídicí 

jednotky. Charakteristika je uloţena ve formě tabulky v paměti ROM (Read Only Memory) 
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mikroprocesoru, jako třírozměrné datové pole. Toto datové pole je optimálně stanovené 

výrobcem vozidla. Pole umoţňuje pro kaţdé otáčky a okamţité zatíţení (vodorovná rovina) 

nastavit nejvýhodnější úhel předstihu záţehu (svislá rovina). K dispozici je 1000 aţ 4000 

hodnot nastaveni úhlu předstihu záţehu. 

 

Obr. 7 Charakteristika zapalování 

Přizpůsobení charakteristiky zapalování lze provést podle různých kritérií např. k minimalizaci 

spotřeby, zvýšení výkonu, zvýšení točivého momentu při niţších otáčkách atd.. Jednotlivá 

kritéria mohou být rozdílně ohodnocena a odpovídajícím způsobem zohledněna 

v charakteristice zapalování.  

Při všech provozních stavech (např. spouštění, plné zatíţení, částečné zatíţení, taţení) mohou 

být provedeny korektory předstihu záţehu, jestliţe to vyţaduje vnější ovlivňující veličiny (např. 

teplota motoru, teplota vzduchu, napětí akumulátoru). Do řídicího přístroje lze integrovat další 

přídavné funkce, např.: omezení počtu otáček při běhu naprázdno, regulace klepání, kontrola 

snímačů, vlastní diagnostika, nouzový program.[4] 

 Elektronická regulace zapalování je pouţitelná pro různé systémy. Kompletní regulace je např. 

součástí sytému Motronic.[3] 
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3.4 Plně elektronické zapalování 

 

Obr. 8 Zapojení plně elektronické zapalování [3] 

Od elektronického zapalování se liší tím, ţe plně elektronické zapalování má mechanický 

rozdělovač nahrazen rozdělováním elektronickým. Neexistuje zde ţádný elektronický 

rozdělovač, napětí je přímo vedeno do zapalovacích cívek. Ovládání je svěřeno řídicí jednotce, 

která spolupracuje se snímačem otáček, nebo snímačem fáze. Tento způsob rozdělování napětí 

se nazývá klidový. U zařízení s klidovým rozdělováním zapalovacího napětí potřebuje řídicí 

přístroj signál, kdy se první válec nachází na koci komprese často se pro tuto aplikaci pouţívá 

Hallův snímač poháněný vačkovou hřídelí. Ten má na clonovém kole pouze jedno vybrání. 

Dojde-li k jednomu otočení vačkové hřídele vznikne pouze jeden obdélníkový signál, který je 

přiřazen konci komprese prvního válce. U starších typů motoru se polohový snímač nachází 

v krytu rozdělovače. U plně elektronického zapalování se pouţívají zapalovací cívky s jednou 

jiskrou nebo se dvěma jiskrami. Výhody tohoto zapalování jsou: v rozdělovači nevznikají 

jiskry, menší hladina elektromagnetických poruch, sníţení hluku, jednodušší konstrukce. 
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3.4.1 Dvoujiskrová zapalovací cívka 

Dvoujiskrová zapalovací cívka má primární vinutí a sekundární vinutí se dvěma výstupy, na 

které je připojeno po jedné svíčce. V okamţiku, kdy řídicí jednotka vyšle signál k vytvoření 

jiskry, vzniknou jiskry na obou svíčkách připojených na výstupu cívky současně.  Jedna 

zapalovací jiskra (hlavní jiskra) zaţehne v pracovní době směs např. v prvním válci a druhá 

jiskra (podpůrná jiskra) ve výfukové době ve čtvrtém válci posunutého o 360°. O jednu otáčku, 

tedy o 360° později, bude probíhat komprese ve čtvrtém válci a výfuk v prvním válci. Opět 

vzniknou dvě jiskry, cívky si vymění funkci. U třetího a druhého válce bude průběh stejný, ale 

oproti první dvojici válců je cyklu posunut o 180°. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 9 Dvoujiskrová zapalovací cívka [5] 

Kvůli předem danému směru proudu v sekundárním vinutí přeskočí na jedné zapalovací svíčce 

jiskra od střední elektrody k uzemňovací elektrodě, na druhé z uzemňovací elektrody na střední 

elektrodu.[4] 

Počet cívek je poloviční k počtu válců. Snímač otáček a polohy klikové hřídele zajišťují 

současně i výběr poţadované cívky. Varianta rozdělování s dvoujiskrovou cívkou je pouţitelná 

pouze pro motory se sudým počtem válců.  
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3.4.2 Jednojiskrová zapalovací cívka 

 

Obr. 10 Jednojiskrová zapalovací cívka  

Jednojiskrová zapalovací cívka je tvořena ţelezným jádrem, sekundárním a primárním vinutím. 

Tyto zapalovací cívky bývají nasazeny přímo na svíčkách, tím odpadá vysokonapěťový rozvod. 

Přívod do svíčky je proveden pomocí pruţiny. Do cívky se přivádí nízké napětí prostřednictvím 

nízkonapěťového vstupu.  Nárůst napětí je rychlejší, neţ u klasického induktivního zapalovaní. 

Ztráty na svodových odporech zapalovací cívky jsou minimální. Vzdálenost mezi elektrodami 

svíčky při tak velkých napětích můţe být aţ 1,5 mm, coţ výrazně zvyšuje energii jiskry a tím 

zajišťuje bezpečné zapálení směsi za všech provozních podmínek motoru.  

 

 

 

 

Obr. 11 Jednojiskrová cívka [4]
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Pouţívá se u motorů s lichým popř. sudým počtem válců, kde kaţdý válec má svou zapalovací 

cívku (počet cívek je stejný jako počet válců). Samotné rozdělování napětí do jednotlivých 

cívek probíhá na straně nízkého napětí ve výkonovém modulu řízeným logickým obvodem. 

Tento modul připojuje a odpojuje primární vinutí odpovídající pořadí zapalování. U motorů 

s lichým počtem válců jsou záţehy rozloţeny do dvou otáček, na rozdíl od motorů se sudým 

počtem válů, kde záţehy probíhají vţdy v kaţdé otáčce. Např. u čtyrválcového motoru 

proběhnou záţehy při první otáčce v 1 a 3 válci, při druhé otáčce ve 4 a 2 válci a u tříválcového 

motoru proběhnou záţehy během dvou otáček v 1, 2 a 3 válci, viz. obr.12. Aby se určil bod, od 

kterého začíná stanovení bodu záţehu je na klikovém hřídeli indukční snímač, který dává 

kaţdou otáčku impuls. V tomto případě přísluší  jeden impuls prvnímu válci, ale druhý se 

nevztahuje k ţádnému válci. U motorů se sudým počtem válců, které pouţívají jednojiskrové 

cívky je situace podobná.  Zde přísluší první i druhý impuls určitému válci (např. 1 a 4). Daný 

snímač však není schopen rozlišit, o který válec se jedná, proto je systém vybaven fázovým 

snímačem. Pouţívá se snímač s Hallovým prvkem umístěným na vačkové hřídeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 12 Průběh zapalování u tříválcového a šestiválcového motoru
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Výhoda jednojiskrového systému oproti dvoujiskrovému je, ţe zapalovací jiskra vznikne na 

konci kompresního zdvihu a ne současně i při výfuku. Tím také nedochází k nebezpečí záţehu 

nasávané směsi při překrytí ventilů ve válci s výfukovým zdvihem, jak je tomu u 

dvoujiskrového systému. Také se prodluţuje ţivotnost svíček. 
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4 Zapalovací svíčky 

Na zapalovací svíčku jsou kladeny neustále větší poţadavky, neboť dochází k rozšiřování 

pracovních rozsahů motorů a tím i ke zvyšování měrných výkonů a nároků na dobu ţivota při 

menší údrţbě. Při hoření směsi ve válci pracuje svíčka ve velmi náročných podmínkách, v nichţ 

se velmi rychle střídají teploty 2000 aţ 2500 °C a tlaky aţ 6 Mpa, s podtlakem při sání motoru a 

teplotami okolí okolo 60 °C. Materiály svíčky musí odolávat elektrickému a chemickému 

namáhání a musí snášet velké teplotní spády.  

Zapalovací svíčky jsou součástí záţehových motorů. Hlavním úkolem zapalovací svíčky je 

zapálit směs vzduchu a paliva ve spalovacím prostoru výbojem vysokého napětí.  Po dosaţení 

zapalovacího napětí (asi 8 aţ 30kV) dojde mezi uzemňovací elektrodou a střední elektrodou 

k přeskoku jiskry. Tato jiskra trvá asi 2 ms a způsobí elektrický oblouk, který zaručuje vzplanutí 

směsi ve spalovacím prostoru. 

4.1 Konstrukce zapalovacích svíček 

 

Obr. 13 konstrukce zapalovací svíčky [6] 

Zapalovací svíčka je tvořena: střední elektrodou, keramickým izolačním tělesem, kovovým 

pouzdrem nesoucím elektrodu, šroubením, kterým se svíčka zašroubuje do hlavy válce tak, aby 

spodní část svíčky zasahovala do spalovacího prostoru.  Z rozdělovače je kabelem vedeno 

vysoké napětí do koncovky. 
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4.1.1 Koncovka pro kabel 

Koncovka pro kabel je ocelová, opatřená závitem pro koncovku vysokonapěťového kabelu. 

Koncovka je spojena se střední elektrodou a jsou uchyceny v izolátoru nejčastěji polovodivým 

křemíkovým zátavem. Ten při vysoké teplotě sline s materiálem izolátoru a zajistí tak dokonalé 

utěsnění. Střední elektroda je v zátavu mechanicky uchycena, tím je zajištěna její poloha vůči 

izolátoru a rovněţ je omezen vliv teplotních roztaţností kovových a keramických materiálů.   

4.1.2 Izolátor zapalovací svíčky 

Materiál izolátoru musí být stejnorodý musí mít dostačenou izolační schopnost, malou tepelnou 

roztaţnost. Nesmí být pórovitý a musí zaručit dobré utěsnění spalovacího prostoru. Izolátor je 

vyroben z materiálu oxidu hlinitého a dalších přísad (Pyranit, Rubinit apod.) Povrch izolátoru je 

glazován, čímţ dochází k jeho zvýšení odolnosti a zamezení usazování vlhkosti a nečistot, které 

jsou příčinou plazivých proudů. 

4.1.3 Pouzdro 

Pouzdro je ocelové a slouţí k upevnění svíčky do hlavy válců. V horní části pouzdra je šestihran 

pro klíč, jehoţ pomocí se provádí montáţ a demontáţ svíčky a ve spodní části je závit pro 

upevnění svíčky v hlavě válce. [3] 

Na povrchu pouzdra a závitu, je galvanicky nanesená vrstvička niklu, ta zabraňuje korozi 

pouzdra a zajišťuje kluzné vlastnosti závitu.  
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4.1.4 Elektrody 

Zapalovací svíčky mají střední elektrodu a jednu nebo více vnějších elektrod. Při provozu 

motoru se elektrody zapalovací svíčky opotřebovávají následkem koroze způsobené horkými 

plyny ve spalovacím prostou a eroze způsobené proudem jiskry. Dochází tak k zvětšování 

vzdálenosti mezi elektrodami a tím roste potřebné zapalovací napětí. Elektrody musejí dobře 

odvádět teplo.  

Vnější elektroda - je spojena s pouzdrem. Dle konstrukce, můţe obsahovat zapalovací svíčka 

jednu nebo více vnějších elektrod. Větší počet vnějších elektrod zvyšuje ţivotnost a zaručuje 

větší pravděpodobnost přeskoku jiskry. Vnější elektrody mohou být vedeny ze strany ke střední 

elektrodě (obr. 14b, c), nebo vnější elektroda je vedena proti střední elektrodě. Pak hovoříme o 

svíčce stříškové (obr.14a). Existuje i speciální druh svíček bez boční elektrody (obr. 14 d). 

Přeskok jiskry pak vniká mezi střední elektrodou a plochou na konci závitu pouzdra 

v libovolném místě.  

 

Obr. 14 Uspořádání uzemňovacích elektrod zapalovací svíčky 

Střední elektroda - je válcovitá střední elektroda vyčnívající z paty izolátoru, upevněná 

polovodivým křemíkovým zátavem. Z důvodu různé tepelné roztaţnosti kovu a keramiky má 

elektroda o něco menší průměr neţ je otvor ve spodní části izolátoru. Průměr elektrody závisí na 

typu pouţitého materiálu. Střední elektroda se skládá buď ze sloţeného materiálu a to měděného 

jádra, které je obaleno slitinou niklu nebo z ušlechtilého kovu např. platiny, stříbra. 

Vzdálenost mezi střední a vnější elektrodou se u bateriového zapalování pohybuje 0,6 mm aţ 

0,8 mm a u elektronického zapalování je vzdálenost elektrod i více neţ 1 mm. Při menší 

vzdálenosti elektrod se  zmenší průrazné napětí potřebné k vytvoření jiskry. Tím se zároveň 
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zmenší délka jiskry a její energie potřebná k zapálení směsi. Chod motoru by byl pak ve 

volnoběţných otáčkách hlučnější a zhoršila by se hodnota spalin. Při větších vzdálenostech 

elektrod by bylo potřeba většího průrazného napětí a energie uvolněná pro zaţehnutí směsi by 

byla značná, coţ by vedlo, k výpadkům chodu motoru u bateriového zapalováni při vyšších 

otáčkách.  

Podle dráhy jiskry rozlišujeme svíčky s jiskrovým výbojem a svíčky s klouzavým výbojem. 

U svíčky s jiskrovým výbojem (obr. 15a) přeskočí jiskra přímo ze střední elektrody přes směs 

paliva se vzduchem na vnější elektrodu.  

Na patě izolátoru se mohou vytvořit usazeniny sazí, které vedou k elektrickým vedlejším 

výbojům. Následkem toho dochází k výpadkům jisker.[4] 

U svíček s klouzavým výbojem (obr. 15b) přeskočí opět jiskra ze střední elektrody, přes směs 

paliva se vzduchem na vnější elektrodu. Jestliţe se však vytvoří nános sazí na patě izolátoru, 

pak jiskra klouţe přes paty izolátoru pryč.  

Důvodem je, ţe nános sazí má větší elektrickou vodivost neţ směs paliva se vzduchem. Na 

konci dráhy klouzání, je-li třeba překonat ještě malou vzduchovou štěrbinu k uzemňovací 

elektrodě, přeskočí jiskra. Klouzavá jiskra očistí vrchol paty izolátoru od usazenin, poté pracuje 

svíčka opět jako svíčka s jiskrovým výbojem. [4] 

 

Obr. 15 Dráha jisker [4] 

 



Zapalovací svíčky 

25 

4.1.5 Provozní teplota zapalovacích svíček  

Provozní teplota konce špičky svíčky má být v rozmezí 500 aţ 850 °C.  Hranice 500 °C je 

spodní mez tzv. samočistící teploty, při níţ shoří na izolátoru úsady. Tyto úsady vznikají při 

nedokonalém spalování paliva a zvětšují tak elektrickou vodivost povrchu izolátoru. Teplota 

800°C je horní mez provozních teplot špičky izolátoru, při nichţ se vznítí palivová směs od 

zahřáté části ve spalovacím prostoru. Větší teplota neţ 800° C se nedoporučuje překračovat, 

protoţe samozápaly mohou způsobit přehřátí a sníţení výkonu motoru. 

4.2 Tepelná hodnota zapalovacích svíček  

Motor motorových vozidel se liší z hlediska výkonů na jednotku zdvihového objemu, komprese, 

pracovních podmínek, vnitřního chlazení, struktury směsi a specifické spotřeby paliva. Proto 

nelze pro všechny druhy motorů pouţít jednotný typ svíček.  Zapalovací svíčky musí být 

upraveny pro rozdílné podmínky provozu. Důleţitým kritériem zapalovací svíčky je její tepelná 

hodnota. Tepelná hodnota je měřítkem tepelné zatíţitelnosti svíčky a musí být přizpůsobena 

charakteristice motoru. Má zásadní význam při výběru správného druhu svíčky. 

Teplem, které vzniká během provozu motoru se svíčka zahřívá. Pouzdro svíčky má přibliţně 

stejnou teplotu jako hlavy válce, teplota izolátoru je značně vyšší. Menší část tepla je ze svíčky 

předána proudící čerstvé směsi.  Větší část tepla je vedena stření elektrodou a izolátorem. 

V místě, kde končí vzduchová mezera mezi izolátorem a pouzdrem, vstupuje do pouzdra a 

odtud pak do hlavy válců (obr.16). 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Vedení tepla ve svíčce [3] 
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Na tepelnou hodnotu svíčky má vliv zejména velikost povrchu spodní části izolátoru. Jeli špička 

izolátoru velmi dlouhá, musí teplo urazit vetší vzdálenost k místu přestupu do kovového 

pouzdra. Tím se ochlazování samotné svíčky zpomaluje, má tedy vysokou tepelnou hodnotu a je 

označována jako ,,teplá” (obr.17a) Naopak je-li špička izolátoru velmi krátká, mnoţství tepla je 

malé a jeho odvod rychlejší. Svíčka se méně zahřívá, má malou tepelnou hodnotu a je 

označována jako ,,studená” (obr.17b).     

 

Obr. 17 Vedení tepla ve spodní části zapalovací svíčky  
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5 Elektrický výboj v plynech  

Plyny jsou za běţných tlaků a teplot dobrými izolanty. Elektricky vodivými se stanou ionizací, 

kdy se z neutrálních molekul plynu uvolňují elektrony. Rekombinace iontů, která vede k tomu, 

ţe z iontu se stane neutrální molekula, doprovází ionizaci. Ionizaci vyvolávají umělé ionizační 

činidla např. radioaktivní záření, vysoká teplota, elektrické pole atd. 

 

Obr. 18 Elektrický výboj v plynech 

V elektrickém poli mezi dvěma elektrodami, na nichţ je přivedeno napětí, se kladné ionty 

pohybují k záporné elektrodě a záporné ionty ke kladné elektrodě. Tím začne mezi nimi 

procházet nepatrný proud (nasycený), který je podmíněn působením vnějšího ionizačního 

činidla. Jedná se  o nenasycený výboj, který bez působení ionizačního činidla zaniká. Dalším 

zvyšováním napětí, dochází k nárazové ionizaci, k souvislému toku iontů a volných elektronů 

mezi oběma deskami, které jsou provázeny světelným vyzařováním ve viditelném nebo 

ultrafialovém spektru tj. vznikem jiskry. Urychlené elektrony naráţejí na atomy a vytvářejí 

z nich kladné a záporné ionty. To je začátek doutnavého výboje, který přechází při dostatečné 

energii zdroje v oblouk. Oblouk je intenzivně svítící a zřetelně ohraničený výboj. Proudová 

hustota způsobuje na povrchu teplotu aţ 3000 °C. 
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Velikost napětí Up , při kterém nastává výboj se nazývá přeskokové napětí a závisí na: 

- vzdálenosti a tvaru, materiálu elektrod, 

- tlaku, teplotě a způsobu proudění plynu, 

- velikosti přiloţeného napětí, 

- plynu v prostoru mezi elektrodami.  

 

 

 

 

 

Obr. 19 Vliv tvaru a vzdálenosti elektrod 

Na obr. 19 je uveden příklad vlivu tvaru a vzdálenosti elektrod na přeskokové napětí. S rostoucí 

teplotou hustota plynu klesá, tím se zvyšují ionizační účinky. Pro přeskok jiskry pak stačí menší 

napětí. Naopak se stoupajícím tlakem stoupá hustota plynu. Vliv talku a teploty na přeskokové 

napětí je znázorněno na obr. 20.  

 

Obr. 20 Vliv teploty a tlaku 
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Vliv sloţení směsi na přeskokové napětí je malý. Výrazný vliv na velikost průrazného napětí má 

rychlost růstu napětí na elektrodách. Při velkém růstu strmosti napětí je menší pravděpodobnost 

výskytu volných iontů mezi elektrodami a k přeskoku dochází při vyšším napětí viz. obr. 21. 

 

Obr. 21 Závislost přeskokového napětí na rychlosti jeho nárůstu, 1- pomalý nárůst 

napětí, kde dochází k přeskoku při napětí U1;  2 – rychlý nárůst napětí, kde dochází 

k přeskoku až při napětí U2 

5.1 Průběh napětí na elektrodách zapalovací svíčky   

Elektrický výboj mezi elektrodami zapalovací svíčky je velmi sloţitý fyzikální pochod. Je 

závislý na vlastnostech zdroje napětí a podmínkách v prostoru jiskřiště. Na obr. 22 je zobrazen 

průběh napětí na elektrodách zapalovací svíčky. Po přerušení primárního proudu zapalovací 

cívky stoupá sekundární napětí z bodu A do bodu B, kde nastává průraz. Napětí rychle poklesne 

a výboj trvá, aţ do okamţiku C. Po odčerpání energie zhasíná. Dále jiţ průběh pouze dokmitává 

bez výboje. Měřením na mnoha motorech bylo prokázáno, ţe nejdůleţitější pro zapálení směsi 

ve válci je krátký první průraz na začátku výboje a energie, která se jim vybije. Tento 

rozhodující výboj (kapacitní), je způsoben vybitím kapacity svíčky. 
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Obr. 22 Průběh napětí na elektrodách svíčky 

Záţeh směsi nastává rozpadem labilních molekul v okamţiku, kdy na ně narazí jiné molekuly 

nebo ionty. Části labilních molekul štěpí nárazem další molekuly. Zapálení směsi je tedy 

způsobeno nejen tepelným účinkem jiskry, ale i nárazovou ionizací. [3]  

Změna vzdálenosti mezi elektrodami zapalovací svíčky neboli doskoku má na zapalování dvojí 

vliv. Při zvětšování vzdálenosti elektrod se zvyšuje průrazné napětí a tím i energie kapacitní 

části výboje. Větší vzdálenosti jsou kromě toho méně citlivé na znečištění. 

 

Obr. 23 Závislost přeskokového napětí na tlaku a vzdálenosti elektrod 
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6 Získání informací dané zapalovací soustavy  

Jak jiţ bylo uvedeno výše, kaţdá plně elektronická zapalovací soustava obsahuje řídicí 

jednotku, která řídí zapalovací soustavu pomocí řídících impulsů. Tedy neobsahuje ţádný 

elektronický rozdělovač, napětí je přímo vedeno do zapalovacích cívek. Aby bylo moţné 

realizovat a navrhnout řídicí jednotku, bylo nutné získat informace o dané zapalovací soustavě. 

Zejména jak vypadá řídící impuls, jakou má napěťovou úroveň či šířku, jak se chová při 

různých otáčkách atd. Tyto informace byly získány měřením na zapalovací soustavě na vozidle 

značky Škoda Fabia HTP o objemu válců 1.2 litrů (40 kW /54koní) rok výroby 2002. Jde o tři-

válcový motor s plně-elektronickým zapalováním vybaven jednojiskrovými zapalovacími 

cívkami (označení zapalovací cívek VW AG 036 905 715A) .     

 

Obr. 24 Připojení jednojiskrových zapalovacích svíček k osciloskopu 

Postup měření řídících impulsů – Na vypnutém motoru propojíme řídící vodiče s osciloskopem 

obr. 24. Řídící vodič je umístěn na zapalovací svíčce na pinu č. 4 (nízkonapěťový vstup) viz obr. 

10. Po správném propojení a kontrole, zdali se nám vodiče nikde nespojují se zemí vozidla, stačí 

jen nastartovat vozidlo a provést měření řídících impulsů.    
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6.1 Naměřené řídící zapalovací signály na vozidle Škoda Fabia 

Na obr. 25 je zobrazen samotný řídící zapalovací impuls, který jde od řídicí části na primární 

stranu jednojiskrové zapalovací cívky. Z daného průběhu (C1) lze vidět, ţe šířka řídícího 

zapalovacího impulsu je 1,65 ms a jeho napěťová úroveň je 4,439 V. Tyto hodnoty se v rámci 

celého rozsahu otáček nemění, jsou konstantní. Mění se jen jediný parametr a to frekvence 

řídících zapalovacích pulsů v průběhu změn otáček viz. naměřené průběhy níţe (obr. 26, 27).  

Na obrázku je také zobrazen detail průběhu (Z1) zákmitu nacházejícího se na konci řídícího 

impulsu, který je způsoben indukčností dané zapalovací cívky.    

 

Obr. 25 Řídící impuls přiváděný od řídicí části do primárního vinutí jednojiskrové 

zapalovací cívky 

Jednotlivé řídící zapalovací impulsy přiváděné od řídicí části na primární stranu jednojiskrové 

zapalovací cívky lze vidět na obr. 26. Tyto řídící zapalovací impulsy byly naměřeny při 

volnoběţných otáčkách zahřátého motoru, přesněji při 774 ot/min. Na dalším obr. 27 jsou 

rovněţ zobrazeny jednotlivé řídící zapalovací impulsy, ale jiţ při 1130 ot/min. Z obrázku 26, 

27, lze vidět změnu mezery mezi řídícími impulsy. Při zvyšování otáček se mezera mezi 

řídícími zapalovacími impulsy zmenšuje a naopak. Čísla kanálů označují pořadí cívek (kanál C1 

– odpovídá řídícímu zapalovacímu impulsu přiváděného na první zapalovací cívku, kanál C2 – 

odpovídá řídícímu zapalovacímu impulsu přiváděného na druhou zapalovací cívku, atd.).    
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Obr. 26 Průběhy řídících zapalovacích impulsů při 774ot/min  

 

Obr. 27 Průběhy řídících zapalovacích impulsů při 1130 ot/min 
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7 Řídicí jednotka 

Řídicí jednotka pro laboratorní model moderní zapalovací soustavy se skládá ze dvou částí 

řídicí části a výkonové části. Obě tyto části jsou napájeny z laboratorního zdroje stejnosměrným 

napětím o hodnotě 12 V. Celé schéma zapojení, jak výkonové části, tak i řídicí části jsou 

uvedeny v příloze.  

 

Obr. 28 Provedení celé konstrukce řídicí jednotky 
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7.1 Řídicí část 

Řídicí část (obr. 29) obsahuje mikrokontrolér s obsluţným programem, který generuje 

poţadované řídící impulsy do výkonové části v závislosti na poţadovaných otáčkách. 

Poţadované otáčky, volbu reţimu čtyrválcového nebo tříválcového motoru, či potvrzení 

nastavení, provádí uţivatel pomocí čtyř bezzákmitových tlačítek. Veškeré informace např. 

nastavené otáčky, volba reţimu čtyrválcového nebo tříválcového motoru atd. jsou zobrazovány 

prostřednictvím dvouřádkového LCD displeje. Řídicí jednotka je vybavena sériovým portem 

(RS 232), coţ umoţňuje komunikaci mezi mikrokontrolérem a osobním počítačem. Pro 

komunikaci bylo navrţeno grafické rozhraní, prostřednictvím něhoţ můţe také uţivatel 

komunikovat a nastavovat dříve uvedené volby. Obě komunikace jsou na sobě nezávislé, tzn., 

lze zároveň ovládat řídicí jednotku pomocí tlačítek tak i z grafického rozhraní.  

 

Obr. 29 Řídicí část  
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7.1.1 Základní vlastnosti použitého mikrokontroléru 

V řídicí části je pouţit mikrokontrolér AT89S52. Tento mikrokontrolér je nízkopříkonový, 

vysoce výkonný, 8bitový s 8 kB programovatelnou pamětí Flash, jejíţ obsah lze nahrávat 

pomocí SPI rozhraní. Mikrokontrolér je vyroben s pouţitím nonvolativní paměťové technologie 

firmy Atmel, která dovoluje obvod naprogramovat jak v klasickém programátoru, tak i přes 

sériové rozhraní SPI. Je plně kompatibilní s mikroprocesorem 8051 jak z hlediska instrukční 

sady, tak i z hlediska rozloţení vývodů (obr. 30).  Napájení mikrokontroléru je v rozsahu 4 aţ 

5,5 V, s hodinovým kmitočtem se lze pohybovat aţ do 24MHz.  

 

Obr. 30 Rozložení vývodů AT89S52 na pouzdru DIP 40 

Dále mikrokontrolér disponuje: 

- 3 zabudovanými 16bitovými čítači/časovači,  

- 9 zdroji přerušení, 

- zabudovaným sériovým asynchronním kanálem (USART) s plným duplexem, 

- 256 B interní datové RAM. 
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7.1.2 Napájení řídicí části 

Napájecí část řídicí jednotky se skládá především ze stabilizátoru IC2 a ochranné diody D1. Na 

výstupu stabilizátoru je výstupní napětí 5 V, které se pouţívá k napájení celé řídicí části tj. 

mikrokontroléru, LCD displeje, bezzákmitových tlačítek, sérového rozhraní. Napětí 5 V je také 

vedeno do výkonové části, kde slouţí k napájení optočlenů (svorkovnice X3). Elektrolytický 

kondenzátor C6 slouţí pro filtraci napájecího napětí a také jako nábojová pumpa při kolísání 

napájecího napětí. Na svorkovnici X2 je přiváděno z laboratorního zdroje napětí o hodnotě 12 

V.  

 

Obr. 31 Schéma zapojení stabilizátoru 7805 

7.1.3 Zapojení mikrokontroléru a LCD displeje  

Na obr. 31 je zobrazeno schéma zapojení mikrokontroléru a LCD displeje.  Mikrokontrolér 

AT89S52 a LCD displej je napájen ze stabilizátoru IC2 napětím 5 V. Jak jiţ bylo uvedeno výše 

daný mikrokontrolér disponuje SPI rozhraním, coţ umoţňuje programovat programátorem 

(např. biprog, PRESTO) daný mikrokontrolér za běhu, aniţ by se musel vytáhnout z patice 

řídicí části. K tomuto účelu slouţí konektor SV3. Na konektor SV1 je přiveden obvod, tvořený 

z kondenzátoru C3 a rezistoru R1, který slouţí k resetu mikrokontroléru při zapnutí napájení. 

Pokud však se provádí programování mikrokontroléru, je zapotřebí resetovací obvod odpojit 

prostřednictvím propojky umístěné na konektoru SV1. Jako zdroj hodinových impulsů je 

k mikrokontroléru připojený krystal Q1, k němuţ jsou připojeny dva kondenzátory C1 a C2.  Na 

svorkovnici X1 jsou vyvedeny jednotlivé piny portu P2 mikrokontroléru, ze kterých jsou 

vedeny řídící impulsy do výkonové části. Konektory SV4 a SV2 jsou poţity pouze pro vyvedení 

jednotlivých nevyuţitých pinů, které mohou být později pouţity k dalším účelům.
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Obr. 32 Schéma zapojení mikrokontroléru a LCD displeje  

K zobrazování nastavených informací např. poţadovaných otáček atd., je zde pouţit 

dvouřádkový LCD displej se 16 znaky na řádek. Schéma zapojení je na obr. 32. LCD displej 

komunikuje s mikrokontrolérem pomocí čtyř datových linek. Zápis probíhá nadvakrát (nejdříve 

horní a pak dolní polovina bajtu) po vodičích D7 aţ D4.  Rezistor R3 omezuje proud báze PNP 

tranzistoru T1, který ovládá podsvícení displeje. Rezistor R2 omezuje proud prosvětlovací LED 

(změnou velikosti odporu lze měnit intenzitu podsvícení).  Rezistorem R4 je nastaven kontrast 

displeje.  
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7.1.4 Bezzákmitová tlačítka   

Řídicí jednotka je vybavena čtyřmi bezzákmitovými tlačítky S1 aţ S4. Pomocí dvou tlačítek 

(S1,S2) nastavujeme poţadované otáčky. Jedním tlačítkem (S1) se zvyšují otáčky, druhým (S2) 

se sniţují. Otáčky lze volit v rozsahu od 1200 ot/min do 10 000 ot/min, po dvoustovkových 

hodnotách. Dalším tlačítkem (S3) se nastavuje volba reţimu, zdali se jedná o čtyřválcový nebo 

tříválcový motor. Posledním tlačítkem (S4) se potvrzují námi zadané volby a spouští program, 

který nám generuje řídící zapalovací impulsy jdoucí do výkonové části. Protoţe schéma 

zapojení tlačítek je zcela shodné, bude dále popsáno pouze jedno bezzákmitové tlačítko S1 obr. 

33. Tlačítka jsou připojena na port mikrokontroléru P1 (P1.0, P1.2, P1.3, P1.4). 

 

Obr. 33 Bezzákmitové tlačítko 

Je-li tlačítko S1 rozpojeno, je přivedeno napájecí napětí přes rezistor R5 na vstupu prvního 

invertoru (vývod 1) log.1. Po sepnutí tlačítka se objeví na vstupu log 0. První invertor pracuje 

jako impedanční převodník, ten napájí integrační článek R6, C7, který při odpovídající volbě 

časové konstanty, potlačí zákmity tlačítka. Výstup druhého invertoru (vývod 4), je pak prostým 

zákmitem. Invertory jsou zapojeny dva za sebou, takţe pro rozpojené tlačítko je na výstupu 

(vývod 4) log. 1 po sepnutí pak log. 0. Pouţité invertory jsou vybaveny Schmittovými klopnými 

obvody coţ je nutné, protoţe integrační článek sniţuje strmost hran číslicového signálu.  
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7.1.5 Sériový port RS 232 

Řídicí jednotka je vybavena sériovým portem (RS 232), coţ umoţňuje komunikaci mezi 

mikrokontrolérem a osobním počítačem prostřednictvím navrţeného grafického rozhraní 

vytvořeného v programu LabVIEW. Nastavení komunikace, sériového portu a řídicí jednotky je 

popsáno v kapitole 8.  

Schéma na obr. 34 vychází z doporučeného zapojení výrobcem. Konektor COM slouţí pro 

připojení k sériovému portu počítače. Prostřednictvím standardního převodníku MAX232 se 

napěťové úrovně typu RS-232 převádějí na úrovně TTL. Tento převodník je připojen 

k mikrokontroléru na port P3 na vývod P3.0 (TXD) a vývod P3.1 (RXD).   

 

Obr. 34 Schéma zapojení sérového portu (RS 232)  
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7.2 Výkonová část  

 

Obr. 35 Výkonová část 

Výkonová část je napájená z laboratorního zdroje napětím 12 V a napětím 5 V přiváděné 

z řídicí části na svorkovnici X1 (obr. 36). Dioda D5 slouţí k ochraně proti přepólování napětí.  

 

Obr. 36 Schéma vstupní napájecí svorkovnice výkonové části 

Napětí 5 V je pouţíváno pro napájení optočlenů. Optočleny zajišťují galvanické oddělení řídicí 

části od výkonové části. 
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Protoţe výkonová část pro připojení jednojiskrových zapalovacích cívek je tvořena čtyřmi 

stejnými zapojeními, bude nadále pouze jedno shodné zapojení. 

 

Obr. 37 Schéma zapojení jedné výkonové části pro připojení jednojiskrové zapalovací 

cívky 

Na obr. 37 je zobrazeno jedno shodné schéma zapojení z výkonové části pro připojení 

jednojiskrové zapalovací cívky. Řídící signály přicházející z řídicí části jsou připojeny na 

vstupní svorkovnici X2. Tyto řídící impulsy spínají tranzistor T1, který pracuje ve spínacím 

reţimu. Rezistor R2 omezuje proud tekoucí světelnou diodou umístěnou v pouzdře optočlenu. 

Přijde-li řídící impuls na tranzistor T1, ten se sepne. Světelná dioda osvětlí PN přechod 

fototranzistoru umístěného v pouzdře optočlenu a tím dojde k sepnutí výkonového tranzistoru 

T2. Po sepnutí výkonového tranzistoru se přivede řídící napětí potřebné k sepnutí jednojiskrové 

zapalovací cívky. Toto řídící napětí je stabilizováno stabilizátorem LM317, obsaţeným ve 

výkonové části. Schéma zapojení stabilizátoru LM 317 (obr. 38) vychází z doporučeného 

katalogového zapojení výrobcem. 
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Obr. 38 Schéma zapojení stabilizátoru LM317 

Řídící napětí lze regulovat prostřednictvím otočného trimru v závislosti na vstupním napětí. Je-

li na vstupu napětí 12 V, lze tedy regulovat řídící napětí na výstupu výkonového tranzistoru 

v rozmezí 1,5 aţ 10 V. Na výstupu výkonového tranzistoru T2 je umístěn signalizační obvod, 

tvořený rezistorem R15 a LED diodou LED4. Tento obvod nám signalizuje, zdali je při sepnutí 

výkonového tranzistoru T2 přítomno řídící napětí. Protoţe výkonovým tranzistorem T2 spínáme 

indukčnost je tranzistor opatřen ochrannou diodou D1. Přes rezistor R3 je přivedeno kladné 

napětí na bázi výkonového tranzistoru, tím je zabezpečeno, ţe nedojde k samovolnému sepnutí 

výkonového tranzistoru. Na svorkovnici X3 je připojena jednojiskrová zapalovací cívka.
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8 Grafické rozhraní 

 

Obr. 39 Grafické rozhraní  

Grafické rozhraní je vytvořeno v programu LabVIEW prostřednictvím něhoţ, lze ovládat řídicí 

jednotku. Tedy nastavovat poţadované otáčky v libovolných hodnotách v rozmezích od 1200 

ot/min. do 10 000 ot/min, případně volit reţim čtyřválcového nebo tříválcového motoru.   

Komunikace mezi řídicí jednotkou a grafickým rozhraním probíhá po sériovém kanálu. Sériový 

kanál pouţívá 8bitový asynchronní přenos dat (přenos začíná start-bitem (log. 0), následuje osm 

datových bitů a poslední je stop-bit (log. 1)) jeden stop bit, bez parity. Přenosová rychlost je 

nastavena na 9600 Bd. Sériový kanál není vybaven příznaky indikující chyby, které mohou při 

komunikaci nastat (chyba parity, ztráta znaku, chyba rámce).  Nastavení sérového kanálu je 

neměnné a je umístěno přímo ve zdrojovém kódu programu. 
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8.1 Instalace grafického rozhraní  

Aby bylo moţné grafické rozhraní spustit, je nutné nejprve nainstalovat aktuální LabVIEW 

2010 Run-Time Engine (k dispozici jsou 32 i 64bitové verze pro Windows 2000, XP, Vista, 7, 

Server 2003, Server 2008) a NI-Serial 3.7 - Real-Time OS ze stránek National Instrumenst. 

Poté jiţ stačí spustit grafické rozhraní prostřednictvím souboru  ridici_jednotka.exe. 

8.2 Obsluha grafického rozhraní  

K navázání komunikace s řídicí jednotkou, je zapotřebí provést pár nastavení uvedených níţe. 

Po otevření grafického rozhraní, je nejprve potřeba vybrat komunikační port, na kterém je 

připojena řídicí jednotka. Ikona pro volbu komunikačního portu se nachází v pravém dolním 

rohu. Kliknutím na ikonku s označení PORT začne program vyhledávat dostupné sériové 

komunikační porty (COM 1, COM 2, atd.) v počítači.  Po vyhledání dostupných sériových portů 

se zvolí komunikační port a pak jiţ stačí spustit celou aplikaci zmáčknutím tlačítka RUN (obr. 

40). Tím je program spuštěn. K navázaní komunikace s řídicí jednotkou, se provádí zmáčknutím 

tlačítka PŘIPOJIT. Je-li navázána komunikace rozsvítí se zeleně kruhový indikátor umístěný 

v pravém dolním rohu. Zároveň dojde k odemčení tlačítka pro volbu reţimu čtyřválcového nebo 

tříválcového motoru a odemčení textového pole pro zadávání otáček (rozsah otáček je od 1200 

do 10000 ot/min.). Jsou-li ve správném rozsahu zadány otáčky (potvrzeny zmáčknutím klávesy 

ENETR), dojde k odemčení tlačítka START pomocí něhoţ se spustí generování řídících 

zapalovacích impulsů. Rovněţ grafický ukazatel ve formě ručkového otáčkoměru ukáţe 

nastavené otáčky. Tlačítkem STOP  se zastaví generování řídících impulsů a nastavené otáčky 

se vynulují. Veškeré zadávané změny nastavení jsou rovněţ zobrazovány na LCD displeji řídicí 

jednotky. V pravé části grafického rozhraní jsou umístěny informativní hodnoty, tedy zadané 

otáčky, frekvence řídících zapalovacích impulsů a přepočet frekvence na milisekundy. 

Ukončení celé aplikace se provede stlačením tlačítka ODPOJIT. 

 

Obr. 40   Část okna programu LabVIEW  

http://joule.ni.com/nidu/cds/view/p/id/2316/lang/en
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9 Naměřené průběhy na řídicí jednotce  

Na obr. 41, 42 jsou naměřené řídící zapalovací průběhy při 3000ot/min. jdoucí do 

jednojiskrových zapalovacích cívek. Na prvním obrázku jsou znázorněny průběhy v reţimu 

tříválcového motoru a na druhém obrázku jsou zobrazeny průběhy v reţimu čtyřválcového 

motoru.  Čísla kanálů označují pořadí cívek (kanál C1 – odpovídá řídícímu zapalovacímu 

impulsu přiváděného na první zapalovací cívku, kanál C2 – odpovídá řídícímu zapalovacímu 

impulsu přiváděného na druhou zapalovací cívku, atd.).      

 

Obr. 41 Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu tříválcového 

motoru  
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Obr. 42 Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu čtyřválcového 

motoru  
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10 Závěr  

Hlavním cílem této diplomové práce bylo navrhnout a realizovat řídicí jednotku pro laboratorní 

model moderní zapalovací soustavy, která se nadále bude vyuţívat při laboratorní výuce 

v předmětu Automobilová elektronika II. Navrţena řídicí jednotka se skládá ze dvou částí 

z řídicí části a výkonové části. K napájení obou části a je pouţit laboratorní zdroj 2x12 V. Řídicí 

jednotku lze ovládat pomocí čtyř tlačítek nebo prostřednictvím grafického rozhraní napsaného 

v programu LabVIEW po sériovém rozhraní.  Veškeré informace jsou zobrazovány na LCD 

displeji. Řídicí jednotka obsahuje mikrokontrolér s obsluţným programem, který po zadaní 

poţadovaných otáček v rozmezí od 1200ot/min. do 10000ot/min. začne generovat řídící impulsy 

jdoucí do výkonové části. Výkonová část slouţí k připojení jednojiskrových zapalovacích cívek 

a ke galvanickému oddělení od řídicí části. Na výkonové části lze prostřednictvím trimru 

nastavovat úroveň řídícího zapalovacího impulsu (při napájení 12 V v rozmezí 1,5 aţ 10 V).  

Informace o vlastnostech řídícího zapalovacího impulsu a jeho chování při různých otáčkách 

bylo získáno měřením na vozidle Škoda Fabia s označením HTP.  
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