Badanie bezrozdzielaczowego układu zapłonowego
MED213a
1.

Cel ćwiczenia

Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie podstawowych pomiarów parametrów
elementów składowych układu zapłonowego oraz wyznaczenie charakterystyki kąta
wyprzedzenia zapłonu w funkcji prędkości obrotowej i obciążenia silnika.

2.

Przebieg ćwiczenia

Należy zestawić układy zgodnie ze schematami ideowymi przestawionymi w
instrukcji. Załączenie zasilania układu następuje po sprawdzeniu poprawności połączeń przez
prowadzącego. Jeśli nie jest podane inaczej napięcie zasilające Uz ustawić na +/-13.6V.

3.

Układ zapłonowy Nanoplex MED 213A

Nanoplex MED 213A jest bezstykowym, elektronicznym układem zapłonowym
stosowanym w Cinquecento 700. Wyprzedzenie zapłonu uzależnione jest od obciążenia
sielnika i chwilowej prędkości obrotowej. Aktualna prędkość obrotowa silnika uzyskiwana
jest z czujnika indukcyjnego współpracującego z wieńcem zębatym o 3 zębach (odległość
80 º i 32 º) jak na rysunku.

Rys. 1. a) wieniec zębaty, b) budowa czujnika indukcyjnego
Dostępne są dwie charakterystyki wyprzedzenia zapłonu: dla częściowego oraz pełnego
obciążenia silnika przedstawione na rys.2.

Rys. 2. Charakterystyki wyprzedzenia zapłonu dla częściowego i pełnego obciążenia
silnika
Wybór odpowiedniej charakterystyki uzależniony jest od podciśnienia panującego w
kolektorze dolotowym. Wykorzystywany do tego celu jest dwupołożeniowy czujnik
podciśnienia. Dla podciśnienia większego od 13,3 kPa styki czujnika są zwarte, dla
mniejszego rozwarte. Schemat połączeń układu MED 213A przedstawiony jest na rys. 3 a i b.

Rys. 3. Schemat połączeń układu MED 213A. A33 (1) – moduł zapłonu, B7 (2) –
czujnik indukcyjny prędkości obrotowej i położenia wału, E1,E2 (10) – świece
zapłonowe, T1 (5) – dwubiegunowa cewka zapłonowa, S284 (4) – czujnik
podciśnienia, X15 – złącze modułu zapłonu, X1 (6) – złącze diagnostyczne, (3) –
wieniec zębaty, (7) – akumulator, (8) – wyłącznik zapłonu, (9) – masa

3.1.

Czujnik indukcyjny i cewka zapłonowa

Przed połączeniem układu należy zmierzyć rezystancję czujnika (zaciski 7 i 31d)
oraz rezystancję uzwojenia pierwotnego (zaciski 15 i 1) i wtórnego cewki zapłonowej (zaciski
4 i 4). Następnie zmierzyć wartość rezystancji przewodów zapłonowych oraz połączyć układ
jak na schemacie:

Rys. 4. Schemat połączeń czujnika indukcyjnego wraz z napędem.
Naszkicować oscylogramy przebiegu sygnału z czujnika indukcyjnego dla dwóch
różnych wartości prędkości obrotowej silnika. Następnie wyznaczyć charakterystykę
maksymalnej wartości napięcia w funkcji prędkości obrotowej Umax=f(ω). Do określenia
prędkości obrotowej oraz maksymalnej wartości napięcia należy wykorzystać oscyloskop.

3.2.

Układ zapłonowy

Połączyć układ przedstawiony na rys. 3. Do generowania impulsów wykorzystać
czujnik indukcyjny wraz z silnikiem jak na rys. 4. Należy zdjąć charakterystyki kąta
wyprzedzenia zapłonu w funkcji prędkości obrotowej dla pełnego oraz częściowego
obciążenia silnika (zmiana podciśnienia przy pomocy cylindra pneumatycznego). Ponadto
wyznaczyć (rys.5):
dla uzwojenia pierwotnego cewki zapłonowej charakterystykę tz=f(ω),
dla uzwojenia wtórnego (przy wykorzystaniu sondy wysokonapięciowej)
tz=f(ω),tp=f(ω),tc=f(ω),to=f(ω),Uz=f(ω),T=f(ω).

Rys. 5. Przykładowe wykresy napięcia uzwojenia pierwotnego (a) i wtórnego (b)
cewki zapłonowej.

4.

Zagadnienia
•
•

5.

Regulacja kąta wyprzedzenia zapłonu.
Budowa układu zapłonowego silnika ZI.
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