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MĚŘENÍ  NA  ZAPALOVACÍ  SOUSTAVĚ  ZÁŽEHOVÉHO  MOTORU 

 

ÚKOL  M ĚŘENÍ: 

1.   Uveďte do provozu měřicí pracoviště 

2.   Osciloskopem změřte závislost amplitudy řídicích zapalovacích impulsů generovaných  

      reluktančním generátorem na otáčkách motoru. Vyhodnocujte zvlášť velikost kladné   

     (URG+ = f(n))  a  záporné amplitudy (URG- = f(n)) . K měření otáček použijte servisní měřicí  

     přístroj, pro otáčky vyšší než 2200 min.-1  použijte osciloskopické měření (časové  

     kurzory). 

3.   Pomocí VN sondy změřte napětí na zapalovacích svíčkách v rozsahu otáček motoru  

1000 – 4000 min.-1   

4.   Stroboskopem ověřte funkci odstředivého regulátoru předstihu a vyšetřete závislost úhlu  

      předstihu zážehu α  na otáčkách motoru. 

5.   V primárním obvodu zapalovací cívky změřte závislosti amplitudy  IP a doby trvání  

       impulsu proudu TIP na otáčkách motoru.   

 

Použité přístroje 

Digitální osciloskop TDS 2214   

Proudová sonda TK 622 ,  10mV/A 

Napěťová VN sonda 1000:1  

Napěťová sonda 10:1 

Servisní měřič otáček motoru  

Servisní stroboskop pro mechanické měření úhlu předstihu 

Akumulátor s dobíječem 

Regulovatelný ss zdroj 0-24V/4A 

Přípravek rozdělovače s motorovým pohonem 
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Schéma zapojení úlohy 
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Naměřené výsledky 

 

Otáčky 
motoru 

/min-1/ 

+ampl. 
rel.gen. 

 URG+  /V/ 

-ampl. 
rel.gen. 

 URG-  /V/ 

Nap. 
zapal.sv. 

UZS  /kV/ 

Předstih α 

    /°/ 

Ampl. 
pr.prim 

 IP   /A/ 

Doba prim. 
imp. TIP 

    /ms/ 

1000       

1200       

1400       

1600       

1800       

2000       

2200       

2400       

2600       

2800       

3000       

3200       

3400       

3600       

3800       

4000       
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TIP

IP

UZS

 

TIP

UZS

IP

URG-

URG+

 

Oscilogram časových průběhů napětí na zapalovací svíčce (modrá křivka), výstupu 
reluktančního generátoru (fialová křivka) a primárního proudu indukční cívky (žlutá křivka) 
s vyznačenými měřenými veličinami  
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Grafy požadovaných závislostí 

 

Závěr 


