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Příloha 1   

Schéma řídicí části 

 

Obr. 1 Schéma zapojení řídicí části 
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Příloha 2 

Schéma výkonové části 

 

 

Obr. 2 Schéma zapojení výkonové části 
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Příloha 3 

Tištěné spoje  

 

Obr. 3 Plošný spoj řídicí části 
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Obr. 4 Rozmístění součástek na řídicí části  
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Obr. 5 Plošný spoj výkonové části  

 

Obr. 6 Rozmístění součástek na výkonové části 
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Příloha 4 

Seznam součástek k řídicí části 

součástky  Označení ve schématu hodnota počet 

Rezistory R1 3k3 1 
  R2 10R 1 
  R3,R5,R6,R7,R8,R9,R10,R11,R12 10k 8 
  R4 2k2 1 
Rezistorová síť RN1 RR 8X10K 1 

Tranzistor  T1 BC558A 1 
Kondenzátory C1,C2 33pF 2 
  C3 10uF/25 V 1 
  C4,C5,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C17,C18 100nF/63 V 10 
  C6 470uF/16 V 1 
  C13,C14,C15,C16 22uF/16 V 4 

Svorkovnice  X1,X2,X3 AK103/2 4 
Diody D1 1N5062 1 

Stabilizátor IC2 7805 1 
Krystal Q1 24MHz 1 
Integrované obvody IC1 AT89S52 1 

 IC3,IC6 74HCT 14 2 

 IC4 MAX232 1 

Tlačítka S1,S2,S3,S4 P-B1715 4 
Konektory X4 CAN 9 Z 90 1 

Chladiče   V4330N 1 

Konektorové kolíky 
lámací RM 2,54 
jednořadé 

S1G40 40 pinů 1 

Dutinková lišta 
jednořadá 4,3 mm 

BTK20G 20 pinů 1 

LCD displej EL 1602A-FL-YBW   1 

Tab. 1 Seznam součástek pro řídicí část 
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Seznam součástek k výkonové části 

Rezistory R1,R6,R9,R12 10k 4 

  R2,R7,R10,R13 68R 4 

  R3,R8,R11,R14 100k 4 

  R4 120R 1 

  R15,R16,R17,R18 300R 4 

Trimr R5 PT10VK002.5 1 

Diody D1-5 1N4007 5 

  LED1-4 L-934LGD 4 

Tranzistory T1,T3,T5,T7 BC549C 4 

  T2,T4,T6,T8 BD136 4 

Kondenzátory C1 2200uF/35 V 1 

  C2 100nF/63 V 1 

  C3 10uF/50 V 1 

  C4 1uF/50 V 1 

Stabilizátory IC1 LM317T 1 
Integrované 
obvody 

OK1-4 4N26 4 

Svorkovnice X1-6 AR 103/2 12 

Chladiče US1-4 DO2A 4 

    V4330N 1 

Tab. 2 Seznam součástek pro výkonovou část 
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Příloha 5 

Vývojový diagram pro mikrokontrolér AT89S52   

  

Obr. 7 Vývojový diagram pro mikrokontrolér AT89S52



Přílohy 

60 

Příloha 6 

Protokol  

Zadání:  

Na předloženém modelu zapalovací soustavy ověřte vlastnosti tužkových zapalovacích cívek. 

 a) s využitím osciloskopu změřte průběhy řídících zapalovacích impulsů jdoucí do 

jednojiskrových zapalovacích cívek a to v režimu čtyřválcového motoru a tříválcového 

motoru, při dvou různých hodnotách otáček    

b) s využitím osciloskopu změřte průběhy proudu a napětí primární straně jednojiskrové 

zapalovací cívky  

c) s využitím osciloskopu a vysokonapěťové měřící sondy změřte průběh sekundárního 

napětí jednojiskrové zapalovací cívky  

d) vyjádřete se k naměřeným průběhům  

Teorie:  

Plně elektronické zapalování 

Plně elektronické zapalování má mechanický rozdělovač nahrazen rozdělováním elektronickým. 

Neexistuje zde žádný 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 používá 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 
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motorů se polohový snímač nachází v krytu rozdělovače. U plně elektronického zapalování se 

používají zapalovací cívky s jednou jiskrou nebo se dvěma jiskrami. Výhody tohoto zapalování 

jsou: v rozdělovači nevznikají jiskry, menší hladina elektromagnetických poruch, snížení hluku, 

jednoduší konstrukce. 

Jednojiskrová zapalovací cívka 

 

Obr. 8 Jednojiskrová zapalovací cívka   

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

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

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

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

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

svíčky při tak velkých napětích může být až 1,5 mm, což výrazně zvyšuje energii jiskry a tím 

zajišťuje bezpečné zapálení směsi za všech provozních podmínek motoru.  

 

 

 

Obr. 9 Jednojiskrová cívka [4]
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Používá se u motorů s lichým popř. sudým počtem válců, kde každý 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 zážehy rozloženy do dvou otáček, na rozdíl od motorů se sudým 

počtem válců, kde zážehy probíhají vždy v každé otáčce. Např. u čtyřválcového motoru 

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

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

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

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

nevztahuje k žádnému válci. U motorů se sudým počtem válců, které používají 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. Používá se snímač s Hallovým prvkem umístěným na vačkové hřídeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 10 Průběh zapalování u tříválcového a šestiválcového motoru
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Výhoda jednojiskrového systému oproti dvoujiskrovému je, že zapalovací jiskra vznikne na 

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

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

dvoujiskrového systému. Také se prodlužuje životnost svíček. 

Popis modelu zapalovací soustavy (Řídicí jednotky) 

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

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

napětím o hodnotě 12 V. 

Řídicí část 

Komunikace s řídicí jednotkou probíhá prostřednictvím dvouřádkového displeje a čtyřmi 

tlačítky. Z nichž první dvě tlačítka (barva tlačítek modrá) umožňují nastavení požadovaných 

otáček v rozsahu od 1200 – 10000ot/min. Třetím tlačítkem (barva tlačítka zelená) se nastavuje 

režim čtyřválcového nebo tříválcového motoru. A posledním tlačítkem (barva tlačítka červená) 

se aktivuje generování řídících zapalovacích impulsů jdoucí do výkonové části.  

Výkonová část 

Umožňuje připojení až čtyř jednojiskrových zapalovacích cívek. Zapojení jedné svorkovnice 

pro připojení jednojiskrové zapalovací cívky je zobrazeno na obr. 11.  

 

 

 

Obr. 11 Zapojení svorkovnice pro připojení jednojiskrové zapalovací cívky  
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Postup měření: 

Ad a) Na předloženém modelu zapalovací soustavy se provede propojení osciloskopu 

s jednotlivými řídícími impulsy jdoucí do zapalovacích cívek. Řídící zapalovací impulsy se 

nachází vlevo na svorkovnicích viz. obr. 11. Po propojení řídících zapalovacích impulsů 

s osciloskopem, se zapojí napájení řídicí jednotky.  Nastaví se požadované otáčky, případně 

režim čtyřválcového nebo tříválcového motoru a provede se start generování řídících 

zapalovacích impulsů. Dále se již postupuje podle zadání.  

Ad b) Při měření napětí na primární straně jednojiskrové zapalovací cívky se připojí osciloskop 

na napájení jednojiskrové zapalovací cívky viz. obr 11. Provede se měření při libovolných 

otáčkách. Při měření proudu na primární straně jednojiskrové zapalovací cívky se použije 

proudová sonda a opět se připojí na vodič určený pro napájení jednojiskrové zapalovací cívky. 

Provede se měření  ve stejných otáčkách jako při měření napětí.     

Ad c) V tomto bodě měření se využije propojení osciloskopu a vysokonapěťové měřicí sondy. 

Vysokonapěťová sonda se přiloží na střední elektrodu zapalovací svíčky a provede se  měření 

při různých hodnotách otáček.  

Vypracování: 

a) s využitím osciloskopu změřte řídící zapalovací impulsy jdoucí do jednojiskrových 

zapalovacích cívek a to v režimu čtyřválcového motoru a tříválcového motoru, při dvou různých 

hodnotách otáček 
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Obr. 12  Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu tříválcového 
motoru při 3200ot/min.  

 

  

 

 

 

 

 

 

Obr. 13 Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu tříválcového 
motoru při 5000ot/min.
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Obr. 14 Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu čtyřválcového 
motoru při 3200ot/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15 Naměřené zapalovací řídící průběhy na řídicí jednotce v režimu čtyřválcového 
motoru při 5000ot/min. 
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b) s využitím osciloskopu změřte průběhy proudu a napětí primární strany jednojiskrové 

zapalovací cívky  

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16 Průběh proudu na primární straně jednojiskrové zapalovací cívky při otáčkách 
2200ot/min (C1 – průběh proudu C2 – zapalovací impuls) 

 

 

 

 

 

 

Obr. 17 Průběh napětí na primární straně jednojiskrové zapalovací cívky při 2000 
ot/min (C1 – průběh napětí,  C2 – zapalovací impuls) 
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c) s využitím osciloskopu a vysokonapěťové měřící sondy změřte průběh sekundárního 

napětí jednojiskrové zapalovací cívky  

 

Obr. 18 Průběh sekundárního napětí na jednojiskrové zapalovací cívce při otáčkách 
2200ot/min (C1 – průběh napětí,  C2 – zapalovací impuls) 

 

Použité měřicí přístroje: 

Osciloskop: LeCroy VBA64Xi 

Laboratorní zdroj: Diametral P230R51D 

Vysokonapěťová sonda: Agilent N2771A 15kV d.c/30kV peak/10kV rms 

Proudová sonda: Agilent 1146A  (Output 100mV/A) 

Jednojiskrová zapalovací cívka: VW AG 036 905 715 EE1 S3 ELDOR 78180004 Italy 

Laboratorní model zapalovací soustavy (řídicí jednotka) 
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Závěr: 

Dle zadání bylo provedeno měření na laboratorním modelu zapalovací soustavy. V prvním bodě 

měření byly změřeny řídící zapalovací impulsy jdoucí do jednojiskrových zapalovacích cívek a 

to v režimech tříválcového, čtyřválcového motoru při nastavených otáčkách  3200  a 5000 

ot/min. Z  naměřených zapalovacích průběhů lze vidět, že řídící zapalovací impulsy zůstávají 

konstantní  (napěťová úroveň impulsu je 4,81 V a šířka 1,8 ms), mění se jen jediný parametr a 

to frekvence řídících zapalovacích impulsů viz. obr. 12-15. V druhém bodu měření, bylo 

provedeno měření napětí a proudu na primární straně jednojiskrové zapalovací cívky. 

Z naměřeného průběhu proudu (obr. 16) lze vidět, že proud při příchodu zapalovacího impulsu 

exponenciálně roste a při zániku řídícího zapalovacího impulsu strmě klesá. Maximální velikost 

proudu je 7,33 A.  U naměřeného průběhu primárního napětí při příchodu řadícího zapalovacího 

impulsu napětí klesá z 12 V na 9,24 V, což je způsobeno danou indukčností zapalovací cívky 

(obr. 17). V posledním bodě měření bylo změřeno sekundární napětí o hodnotě 500 V na 

jednojiskrové zapalovací cívce s použitím vysokonapěťové sondy (obr. 18).  

 



 

 


