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Elektroniczny układ zapłonowy
Firma SGS-Thomson wy-

produkowa³a seriÍ uk³adÛw
scalonych, opracowanych
z†myúl¹ o†stosowaniu w†sa-
mochodowych urz¹dzeniach
zap³onowych. Jednym z†nich
jest uk³ad VB020, ktÛry za-
stosowaliúmy w†prezentowa-
nym projekcie. Schemat blo-
kowy tego uk³adu przedsta-
wiono na rys. 1. Integruje on
w†swoim wnÍtrzu nastÍpuj¹-
ce funkcje:
- steruje uzwojeniem pier-
wotnym cewki zap³ono-
wej;

- ogranicza pr¹d p³yn¹cy
przez pierwotne uzwojenie
cewki do max. 6A;

- zabezpiecza tranzystor wyj-
úciowy przed napiÍciami
samoindukcji cewki powy-
øej 400V.
Poniewaø jego maksymal-

ne napiÍcie zasilania wyno-
si 24V, w†zasadzie nie moøe
byÊ stosowany w†instala-
cjach samochodowych in-
nych niø o†napiÍciu 12V.

Zasada pracy urz¹dzenia
zap³onowego z†uk³adem
VB020 jest identyczna jak
standardowych rozwi¹zaÒ
z † p r z e r ywac z em ,
z†t¹ rÛønic¹, øe
klucz elektroniczny
zawarty w†struktu-
rze uk³adu scalone-
go moøe zapewniÊ
szybsze opadanie
zbocza pr¹du niø je-
go mechaniczny od-
powiednik. Szybsze
opadanie zbocza
pr¹du oznacza wy-
øsze napiÍcie na
wtÛrnym uzwoje-
niu, co wynika ze

wzoru opisuj¹cego napiÍcie
na cewce, ktÛre jest propor-
cjonalne do pierwszej po-
chodnej pr¹du, czyli do jego
zmiany w†czasie.

Wyøsze napiÍcie na cew-
ce oznacza z†kolei wiÍksz¹
energiÍ iskry, a†zatem wiÍk-
sze prawdopodobieÒstwo za-
p³onu mieszanki ubogiej
w†paliwo. Mieszanka uboga
wystÍpuje w†czasie rozruchu
silnika zimnego przy niskich
temperaturach. WystÍpuje
wtedy zjawisko osiadania pa-
liwa na úciankach cylindrÛw,
a†wiÍc z†dala od úwiecy za-

Zapali czy nie
zapali, to pytanie

drÍczy wielu w³aúcicieli
aut starszej generacji,

szczegÛlnie w†dni
mroüne i†wilgotne.

Urz¹dzenie
przedstawione

w†artykule pozwala
zaradziÊ takim

k³opotom.

Rys. 1.
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p³onowej, a†jej spalanie (pa-
liwo juø nie wymieszane
z†powietrzem) jest powolne.

Aøeby poprawiÊ warunki
spalania, to mieszanka pali-
wowo-powietrzna jest czaso-
wo wzbogacana (urz¹dzenie
rozruchowe, popularnie zwa-
ne ssaniem), zaú z drugiej
strony powinniúmy zapewniÊ
iskrÍ o†wiÍkszej energii. Te-
mu ma w³aúnie s³uøyÊ zapro-
ponowane rozwi¹zanie.

Uk³ad zap³onowy, z†klu-
czem elektronicznym jako
elementem bezpoúrednio ste-
ruj¹cym zamiast mechanicz-
nego przerywacza, poprzez
wytwarzanie iskry o†wiÍk-
szej energii umoøliwia spa-
lanie mieszanek uboøszych.
Mieszanki takie wystÍpuj¹
nie tylko w†czasie rozruchu,
ale rÛwnieø na niskich prÍd-
koúciach obrotowych w†cza-
sie przeci¹øenia silnika,
czyli w†sytuacji jazdy z†re-
latywnie nisk¹ prÍdkoúci¹ na
wysokim biegu. Zbyt niska
energia iskry powoduje zja-
wisko wypadania suwÛw,
przejawiaj¹ce siÍ niestabil-

n¹ prac¹ silnika czy strza³a-
mi samozap³onowymi.

W†czasie rozruchu silnika
napiÍcie w†instalacji samo-
chodu spada nawet do 60%
wartoúci nominalnej. Wie-
dz¹c, øe energia iskry zaleøy
od kwadratu napiÍcia na
uzwojeniu wtÛrnym, jej zmia-
ny zaleøne od napiÍcia zasi-
lania powinniúmy wiÍc liczyÊ
w†podwielokrotnoúciach jej
wartoúci maksymalnej.

Kolejn¹, niew¹tpliw¹ za-
let¹ jest to, øe uk³ad elekt-
roniczny nie wymaga tak
czÍstych konserwacji, jak
uk³ad mechaniczny.

Na rys. 2 przedstawiono
schemat elektryczny proste-
go uk³adu zap³onowego, ktÛ-
ry jest sterowany impulsami
z†przerywacza mechaniczne-
go. Poniewaø uk³ad VB020
wy³¹cza pr¹d w†stanie nis-
kim na jego wejúciu, pojawi-
³a siÍ potrzeba odwrÛcenia
fazy sygna³u przychodz¹ce-
go z†przerywacza. Zadanie to
realizuje tranzystor T1. Re-
zystor R3, znajduj¹cy siÍ na
wejúciu J1, zapewnia prze-

p³yw pr¹du przez
przerywacz zapobie-
gaj¹cy utlenianiu siÍ
jego stykÛw.

P³ytkÍ drukowa-
n¹ i†rozmieszczenie
elementÛw przedsta-
wiono na rys. 3 .
Montaø kilku rezys-
torÛw i†tranzystora

WYKAZ ELEMENTÓW
Rezystory
R1, R2, R6: 1kΩ
R3: 300Ω/0.5W
R5, R7: 330Ω
R8: 47Ω/0.5W
Kondensatory
C1: 150nF
Półprzewodniki
T1: BC547
U1: VB020

Kompletny uk³ad i p³ytki druko-
wane s¹ dostÍpne w†AVT pod
oznaczeniem AVT-1173.

Rys. 2.

nie powinien nastrÍczaÊ
problemÛw nawet ma³o
wprawnemu czytelnikowi.
Naleøy zwrÛciÊ uwagÍ na
sposÛb montaøu uk³adu
VB020 (rys. 4). Jest on mon-
towany od strony lutowania,
po odpowiednim wygiÍciu
nÛøek. W†ten sposÛb rozwi¹-
zano kwestiÍ mocowania ca-
³ej p³ytki do radiatora.

Uruchomienie uk³adu po-
lega na sprawdzeniu ca³oúci
najpierw na stole montaøo-
wym, potem w†samochodzie.
Do uruchomienia uk³adu na
ìsuchoî potrzebna jest øa-
rÛwka samochodowa 12V
o†mocy zaleønej od posiada-
nego zasilacza. Na zacisk J4
podajemy plus zasilacza,
a†na J2 jego minus. ØarÛwkÍ
w³¹czamy miÍdzy J3, a†plus
zasilania i†za³¹czamy zasi-
lacz. Przy zacisku J1 wisz¹-
cym w†powietrzu øarÛwka
powinna byÊ zgaszona, nato-
miast powinna zaúwieciÊ,
kiedy J1 zewrzemy do masy.

Jeøeli jest wszystko w†po-
rz¹dku, przenosimy nasz
uk³ad do samochodu. Rozpi-
namy po³¹czenie miÍdzy
przerywaczem a†cewk¹ za-
p³onow¹. PrzewÛd od prze-
rywacza ³¹czymy z†J1, zaú
w†ten sposÛb wolny zacisk
cewki do³¹czamy do zacisku
J3 p³ytki. Pozostaje nam jesz-
cze do³¹czenie plusa zasila-
nia (najlepiej do³¹czyÊ do
drugiego zacisku cewki za-
p³onowej) do J4 i†masy do J2.
Wszystkie niezbÍdne po³¹-
czenia pokazano na rys. 5.
Lini¹ przerywan¹ zaznaczo-
no zlikwidowane po³¹czenie
miÍdzy cewk¹ a†przerywa-
czem.

P³ytka drukowana zosta³a
swoimi wymiarami
przystosowana do
jednego z†popular-
nych radiatorÛw,
o†przekroju po-
przecznym nazywa-
nym obiegowo
ìrogami jeleniaî.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Oczywiúcie, nic nie stoi na
przeszkodzie, aby uk³ad przy-
krÍciÊ do kawa³ka odpowied-
nio wygiÍtej blachy aluminio-
wej. Zastosowany przez auto-
ra radiator pozwala na sto-
sunkowo ³atwe zalanie elek-
troniki øywic¹. Radiator
umieszczamy w†imadle,
wk³adaj¹c pomiÍdzy szczÍki
a†radiator kawa³ki laminatu.
Do tak utworzonej wanienki
wlewamy uprzednio przygo-
towan¹ øywicÍ. Po jej zastyg-
niÍciu wystarczy oderwaÊ
niepotrzebne juø kawa³ki la-
minatu i dostajemy kostkÍ od-
porn¹ na warunki atmosfe-
ryczne panuj¹ce w†komorze
silnika.

SposÛb zamocowania ca-
³oúci w†samochodzie pozo-
stawiamy pomys³owoúci czy-
telnikÛw.
Mirosław Lach, AVT
mlach@polbox.com


