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Wstęp
We współczesnych konstruk-

cjach samochodów dominują silniki 
z zapłonem samoczynnym. Wyda-
wać mogłoby się, że silnik z zapło-
nem iskrowym odejdzie w prze-
szłość. W ofercie fi rm produkujących 
samochody zaczyna się jednak 
powrót silnika benzynowego. Każ-
da znacząca fi rma posiada w swej 
ofercie co najmniej jeden model po-
jazdu z zapłonem iskrowym. Dzieje 
się tak dlatego, że silnik benzynowy 
ma niewątpliwe zalety w stosunku 
do silnika wysokoprężnego. Nie bez 
znaczenia są ceny paliw, które uległy 
zrównaniu, oraz możliwości stosowa-
nia tanich biopaliw w silnikach ben-
zynowych. Zdaniem autora artykułu 
istnieją możliwości wpływania na 
charakterystykę zewnętrzną silnika, 
umożliwiające dopasowanie charak-
terystyki do warunków pracy silnika. 

1. Własności elektryczne 
układu zapłonowego
1.1. Zapłon iskrowy

Z punktu widzenia elektrotechniki 
układ zapłonowy iskrowy, jest ob-
wodem szeregowym RLC o wymu-
szeniu stałym. Obwód taki charak-
teryzuje się drganiami zanikającymi 
w wypadku rezystancji krytycznej: 

RK> > R, gdzie: C
L2Rk ,  

L oznacza indukcyjność własną ob-
wodu pierwotnego, C oznacza pojem-
ność obwodu pierwotnego układu za-
płonowego. Przebieg napięcia i prądu 
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w układzie zapłonowym przedstawia 
rysunek 1. Na wartość energii iskry 
zapłonowej, a co się z tym wiąże, 
także przebieg spalania mieszanki 
w komorze spalania, podstawowy 
wpływ ma indukcyjność obwodu pier-
wotnego cewki zapłonowej. Struktura 
elektryczna obwodu zapłonowego jest 
niezależna od typu układu. Zasada ta 
ma również zastosowanie we współ-
czesnych, elektronicznych układach 
zapłonowych [2, 3, 4].

2. Sterowana cewka 
zapłonowa

W obecnie stosowanych rozwiąza-
niach indukcyjność cewki jest stała 
w całym zakresie prędkości obroto-
wych silnika i niezależnie od warun-
ków pracy silnika. 

Zdaniem autora indukcyjność 
cewki zapłonowej można regulować 
w zależności od:
 – temperatury podczas rozruchu,
 – prędkości obrotowej,
 – składu mieszanki,
 – obciążenia.
Jest to możliwe dzięki zastoso-

waniu sterowanej cewki zapłonowej 
o zmiennej, regulowanej przekładni. 
Cewkę o zmiennej przekładni przed-
stawia rysunek 2. 

Sterowanie cewką zapłonową 
może być realizowane za pomocą 
podzespołów elektronicznych dopa-
sowanych do wymagań pozostałych 
podzespołów obwodu zapłonowego. 
Na rysunku 2, przedstawiono układ 
komutacyjny z wykorzystaniem mul-
tipleksera. Prototyp cewki został wy-

Rys. 1. Zależność przebiegów prą-
dów i napięcia od okresu pracy 
cewki  zapłonowej: A - dla prądu 
pierwotnego, B - dla napięcia wtór-
nego, C - dla prądu wtórnego [1]
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konany i wykorzystany do badań sil-
nika 1.6 GLI CF z wtryskiem benzyny 
Multec TBI 700, oraz 1,5 SLE AA. 
Wybrane wyniki badań przedstawio-
no na rysunku 3.  

3. Kształtowanie 
charakterystyki zewnętrznej 
silnika

Na rysunku 3 widać nieznacz-
ny przyrost momentu obrotowego 
Moz, w zmodernizowanym układzie 

zapłonowym, i przesunięcie maksi-
mum w kierunku niższych obrotów 
o ok. 800 1/min., w stosunku do mo-
mentu silnika z zapłonem fabrycz-
nym Mo. Jest to zjawisko bardzo ko-
rzystne w eksploatacji pojazdu, gdyż 
pozwala na osiągnięcie wyższych 
obrotów przy mniejszym zużyciu 
paliwa. Niższe zużycie paliwa skut-
kuje mniejszą emisją toksycznych 
składników spalin do atmosfery. Jest 
to tendencja zgodna z rosnącymi 
wymaganiami ochrony środowiska 
i normami emisji toksycznych spalin 
do atmosfery. 

Zaletą układu zmodernizowanego 
jest możliwość zmiany parametrów 
elektrycznych cewki zapłonowej, 
w zależności od warunków eks-
ploatacji i sygnałów wejściowych. 
W ten sposób można wykorzystać 
odcinki charakterystyk w najko-
rzystniejszych zakresach, tworząc 
charakterystykę zastępczą złożoną 
z momentów Moz oraz Mo [5,7].     

Podsumowanie
Współczesna technika motoryza-

cyjna stoi przed wielkimi wyzwania-
mi. Wchodzą w życie coraz wyższe 
normy EURO emisji toksycznych 
składników spalin do atmosfery. Po-
jawia się możliwość zastosowania 
pojazdów elektrycznych. Istnieją jed-
nak obszary zastosowania w których 
silnik spalinowy jest niezastąpiony. 
Musi być to jednak silnik o bardzo ni-
skiej lub zerowej emisji toksycznych 
składników do atmosfery. W powyż-
szym artykule autor przedstawia jed-
ną z takich możliwości. 
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Rys. 2. Cewka zapłonowa z odcze-
pami [6]: 1- sygnały wejściowe pro-
cesora sterującego CPU, 2 i 3 - mul-
tiplekser, 4 - obiekt  regulacji - cewka 
zapłonowa

Rys. 3. Charakterystyka momentu obrotowego silnika 1.6 GLI CF z wtry-
skiem benzyny Multec TBI 700 dla 40 % obciążenia
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