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I.

Увод.

Тук ще Ви поговоря за запалването при бензиновите двигатели (Двигателис цикъл на Ото).
Ще се огранича до запалване с източник на електрическа енергия от акумулатор. Макар, че
повечето изводи са валидни и за запалването без външен източник на енергия, няма да го засягам
тъй като има някои особености.
Да припомня съставните части на запалителната система. Системата се състои от източник на
ел.енергия (батерия, акумулатор), управляващ елемент, елемент натрупващ в себе си енергия (найчесто магнитна – бобина, но се срещат и натрупващи електростатична енергия – кондензатор),
преобразувател от ниско напрежение във високо, разпределител на запалването при
многоцилиндровите двигатели, елемент преобразуващ ел.енергията в искров разряд (най-често
свещи, но има и разновидности с плазмен разряд) и свързващи проводници както за ниско, така и
за високо напрежение.
Като за начало ще разгледам класическата електромеханична система, като най-простата
система наложила се дълго време и като най-разпространената.
След това ще разгледам предимствата и недостатъците и. Ще разгледам последователно
методите за подобряване на работата и, и как се е стигнало до съвременните методи за запалване в
бензиновите двигатели.
Ще се постарая да не използвам формули и математически изчисления, за даможе по-голяма
аудитория да схване принципите на работа на системата.

II.

Малко теория

Да започваме.
Ще разгледаме класическато електромеханична запалителна система. Тя се състои от следните
елементи:
- Източник на ел.енергия – акумулатор
- Управляващ елемент – механичен контакт, управляван синхронно с работата на двигателя.
Състои се от подвижен и неподвижен елемент, наричани чукче и наковалня. В разговорната
реч е прието и да се споменава само чукчето, без наковалнята, но не бива да се забравя и
нейното съществуване.
- Елемент натрупващ магнитна енергия и същевременно преобразувател на ниското
напрежение във високо – бобината. В класическата система това е един автотрансформатор
с много голям коефициент – от порядъка на 1 000 пъти. Има първична (нисковолтова) и
вторична (високоволтова) страна
- Преобразувател на ел.енергията в искров разряд – свещта.
- Разпределител на запалването – палец и странични изводи. Когато са обединени в един
възел с управляващия елемент е прието целия възел да се нарича „Делко”.
- Свързващи проводници – както за ниско, така и за високо напрежение, като изискванията
към тях са съвсем различни.
Накратко за работата на системата.
При затваряне на управляващия елемент (по-нататък – чукче) през нисковолтовата страна на
бобината протича ток, който от своя страна създава магнитно поле в сърцевината на бобината.
При отваряне на чукчето, натрупаната магнитна енергия в магнитното поле на сърцевината
създава електрическо напрежение на самоиндукция както в първичната, така и във вторичната
намотка на бобината. Това напрежение, подведено чрез високоволтовите кабели към свещите
създава искров разряд, който от своя страна разпалва сгъстената горивна смес.
Нека сега да разгледаме процесите по-подробно. В общи линии това е чисто
електротехническо съоръжение, но за подробното му обяснение има цял раздел в теоретичната
електротехника наречен „Преходни процеси в електрическите вериги”. Изчисленията се
извършват с помощта на интегрални и диференциални уравнения, които няма да разглеждам тук.
Но за да мога да продължа с обясненията трябва да отбележа нещо много важно.

Процесите които се извършват не са постоянни „застинали” във времето, и не могат директно
да се измерят. В общи линии това води след себе си че не можеш директно да приложиш Закона на
Ом. Той е приложим само за части от времето на процеса, по-нататък ще обясня къде не може да
се прилага. Щом процесите не са постоянни, това означава че един от най-важните параметри е
времето за които се извършват.
Да приемем че от тук нататък ще разглеждаме стандартен четирицилиндров четиритактов
двигател с един управляващ елемент чукче-наковалня, една бобина и разпределител на
запалването с един централен и четири странични електрода. Такъв двигател има минимални
обороти около 600 об/мин и максимални – около 6000 об/мин (приемам тези стойности
ориентировъчно, за по-лесни изчисления, на практика всеки производител на двигатели дава
собствени стойности за минимални и максимални обороти, обусловени от конструкцията на самия
двигател, не от системата на запалването на горивото). Така времето за извършване на процесите
натрупване и последващо изразходване на ел.енергия в бобината при минимални обороти е 0,2
секунди, а при максимални обороти – 0,02 секунди.
В реалните системи бобината се състои от проводници навити около магнитна сърцевина. Тъй
като те не са идеални си имат собствено съпротивление (R). Колкото по-дълъг е проводника (има
повече навивки) толкова по-голямо е неговото съпротивление. Колкото по-тънък е този
проводник, толкова по-високо е неговото съпротивление.
Всяка една намотка има собствена индуктивност (L). Колкото повече навивки има намотката,
толкова по-голяма е нейната индуктивност.
Когато два проводника са разположени близко един до друг, между тях се образува
капацитивна връзка (С). Колкото по-близко са разположени проводниците, толкова капацитета е
по-голям.
Важното е да се разбере че тези параметри зависят от изработката и конструкцията на бобината
и са непроменливи във времето. За да съм пределно точен ще отбележа че параметрите в течение
на експлоатацията могат и да се променят (стареене на материалите и изолацията) но промяната е
бавна и постепенна във времето, при последователните цикли на запалването на двигателя са
непроменени.
Тези R,L и C определят по една доста сложна формула и още един параметър на бобината,
наречен времеконстанта.
По-просто казано, колко време е нужно на бобината за да завършат преходните процеси в нея.
Очевидно, голяма времеконстанта ( например >0,2 сек) ще означава че дори и при минимални
обороти бобината няма да ни върши работа, просто защото няма да и стига времето за това.
Обратното – намаляването на времеконстантата е възможно само до определена стойност, просто
защото нито единия параметър от горните не може да се сведе до нула.
Важно е да се отбележи че зависимостта по отношение на съпротивлението е в линейна, докато
при индуктивността е правоекспоненциална, а при капацитета – обратно експоненциална.
Да отбележим и още нещо. Според математическите формули и уравнения, преходните
процеси не завършват никога. С течение на времето стойностите се приближават до
предварително изчислените, но никога не ги достигат. Затова е прието че когато величините
достигнат 90% от установената стойност процеса е завършил.
Направените измервания във вериги с много големи времеконстанти ( от порядъка на минути и
часове) е установено, че времето за достигане на 90% от установената стойност е равно на времето
за достигане на 95%. Времето за достигане на 97,5% е равно на времето за достигане на 95%
Да определим началното състояние на системата. Това ще бъде такова състояние, при което
след поредица промени и действия системата ще се върне пак към него.
И така. Началното състояние е отворено чукче, напълно изразходвана магнитна енергия в
магнитната сърцевина и ток не протича нито в първичната, нито във вторичната верига на
бобината – системата теоретично може да съществува в това състояние безкрайно дълго време.

III.

Нисковолтова част

Нека сега да задействаме системата. Това ще стане когато чукчето и наковалнята се затворят.
Тогава ще протече ток по следната верига: акумулатор – бобина – чукче – наковалня – акумулатор
(не изброявам останалите елементи – контактен ключ, релета, свързващи клеми, замасяване като
несъществени към теоретичното обяснение.Тяхното влияние ще разгледам в част „Практически
изводи”). Характерното за този ток е че той не достига моментално максималната си стойност,

която може да се изчисли по закона на Ом от напрежението в краищата на веригата и
съпротивлението на компонентите, а му е необходимо известно време (Противното би означавало
че източника на енергия разполага с безкрайно много енергия и безкрайно малко съпротивление, а
в природата, засега, такъв източник на енергия все още не е открит).
Това време е пряко зависимо от времеконстантата на бобината и между два последователни
цикъла е винаги еднакво (В „Методи за подобряване” ще разгледам възможностите за промяната
на този параметър). След завършване на преходния процес токът който се е установил във
веригата вече напълно се подчинява на закона на Ом и може да бъде предварително изчислен ако
измерим напрежението върху бобината и нейното съпротивление.
В резултат на протичащия през първичната намотка ток, в магнитната сърцевина се появява
магнитно поле, като интензитета (силата) му е право пропорционална на индуктивността. Колкото
индуктивността е по-висока, толкова интензитета е по-голям, но да не забравяме че по-голямата
индуктивност предизвиква и по-голяма времеконстанта.
Важно е да се отбележи, че максималния ток който може да протече във веригата пряко зависи
от напрежението на акумулатора.
Сега, ако прекъснем тока през първичната намотка, интензитета на магнитната сърцевина ще
започне да намалява, като това намаляване също не може да стане моментално, а отново е
правопропорционално на времеконстантата на бобината. В резултат на намаляващото магнитно
поле в първичната намотка на бобината се индуктира електродвижещо напрежение, което се
стреми да запази първоначалната сила на магнитното поле. Силата на това напрежение е
правопропорционална на индуктивността на намотката, колкото индуктивността е по-голяма,
толкова напрежението е по-голямо. Когато преходния процес завърши, магнитното поле е
изчезнало напълно и напрежението от самоиндукцията също е изчезнало напълно. Системата се е
върнала в първоначалното си състояние.
Накратко това са процесите които протичат в първичната намотка.

IV.

Високоволтова част

Процесите във високоволтовата част ще ги разгледам на две части.
Част Първа – разглеждам само бобината, без да има свързано нещо към нея.
Част Втора – бобината е свързана с разпределител и свещи.
Това се налага поради това че свързаните към бобината елементи оказват влияние на процесите
протичащи в нея.
Първа част.
При затварянето на чукчето и началото на протичането на ток през първичната намотка, във
вторичната се индуктира ЕДН (електродвижещо напрежение), чиято стойност е право
пропорционално на изменението на магнитното поле в сърцевината на бобината. Обикновено е от
порядъка на 800 - 1000 волта.
При прекъсването на тока в първичната намотка, отново възниква ЕДН във вторичната
намотка, но този път скоростта на промяната на магнитното поле в сърцевината е много-по висока
и съответно напрежението на краищата също е много високо – от порядъка на 12 000 – 15 000
волта.
Важно е да се отбележи че напрежението не придобива моментално максималната си стойност,
а му трябва известно време обусловено от времеконстантата на вторичната намотка. Тъй като
навивките във вторичната намотка са много, и са разположени на слоеве, неизбежно се появява
капацитет (наричан още паразитен капацитет). Този капацитет възпрепятства бързото повишаване
на напрежението, тъй като се изисква време капацитета да се зареди с електрическа енергия.
Тъй като към бобината няма свързано нищо, веригата на вторичната намотка е отворена и ЕДН
достига своя максимум, но ток във веригата не тече. Този максимум се дава от производителя и се
нарича максимално вторично напрежение.
Втора част.
При затваряне на чукчето, процесите са напълно идентични и тук няма нищо ново.
При отварянето на чукчето обаче нещата коренно се различават. Тъй като вече има външни
компоненти, те имат собствени съпротивления, индуктивности и капацитети. Те оказват влияние
на скоростта на нарастване на вторичното напрежение, тъй като трябва да се заредят и
капацитетите на външните елементи.

От друга страна, напрежението което достига до свещите, достига своя максимум след още
забавяне, тъй като първо трябва да прескочи искра в разпределителя, след това да се зареди
капацитета на кабела със свещта и чак тогава да се появи искра в междуелектродното разстояние.
Но протичането на ток, който зарежда капацитетите, през вторичната верига ще предизвика
спадане на напрежението, тъй като проводника и е тънък и с много на брой навивки. Ето защо,
дори и при идеални условия бобините не могат да достигнат до максималното си напрежение.

V.

Запалване на горивната смес

Известно е че при нормални условия за да възникне електрически разряд през междина равна
на 1 мм са необходими около 1000 волта. Но това е при нормални условия – спокоен въздух,
атмосферно налягане и известно количество водни пари.
В бензиновите двигатели условията са съвсем различни. Налягането е повишено, извършват се
интензивни вихрови процеси, наличие на изпарения на горивни пари, които принципно не са
електропроводими. Затова необходимото напрежение за пробив е около 7 000 – 8 000 волта
Самия разряд има три фази последователно във времето.
Първа фаза. Напрежението между електродите на свещта започва да нараства, което
предизвиква частична йонизация на молекулите на горивната смес. Заради вихровите процеси
обаче, тези йонизирани молекули се отнасят извън зоната на електродите. Затова е необходимо
напрежението да се повиши още.
Втора фаза. Йонизацията е достигнала такава стойност че вихрите не могат да отнесат
достатъчно бързо йонизираните молекули, вследствие на което настъпва електрически пробив
между електродите. Характерно за този период е че се изразходва енергията натрупана в
капацитетите на вторичната намотка и допълнителните съоръжения. Съпротивлението на
електрическия пробив е сравнително ниско – от порядъка на няколко десетки ома. Цветът на
искрата е синкаво-бял, което е показател за много висока температура.
В края на фазата в бобината все още има остатъчна магнитна енергия.
Трета фаза. Остатъчната магнитна енергия предизвиква ЕДН във вторичната намотка, но
заради протичащия във веригата ток и съпротивлението на вторичната намотка напрежението
подведено към свещта е от порядъка на 1 000-1 200 волта. Тъй като в междината на електродите
вече има разряд, последния продължава да съществува, тъй като не е необходимо тепърва да се
йонизира междуелектродното разстояние. Процеса продължава докато натрупаната магнитна
енергия в бобината се изразходи напълно. Цветът на искрата е бледожълт до червен, което е
показател че температурата и не е толкова висока, колкото във втора фаза.
Характерно е че съотношението между втората и третата фаза е от 1:7 до 1:10 в полза на
третата фаза.
Ще разгледам един малко по-особен случай.
Какво ще стане ако свещта е покрита с нагар (или е „наквасена” от бензин)?
Тъй като нагара е недоизгорял въглерод, то той е проводим (Бензинът също е проводим, но не
толкова колкото нагара). След като имаме проводимост между електродите на свещта, при
началното повишаване на напрежението във веригата на вторичната намотка ще протече ток. Този
ток ще предизвика спадане на напрежението във вторичната намотка, и то ще бъде толкова посилно изразено колкото проводимостта на нагара е по- висока. При някои съотношения спадането
може да е толкова голямо, че вторичното напрежение да е недостатъчно за предизвикване на искра
в свещта.

VI.

Практически изводи

Класическата система е доста надеждна, за четиритактови, четирицилиндрови двигатели и за
едноцилиндрови двутактови двигатели, поради своята простота и малък брой елементи.
За двигатели с повече цилиндри, осигуряването на високи обороти изисква допълнителни
мерки.
Като електромеханична система обаче си има и своите недостатъци, главният от който е
механичния контакт за прекъсване на тока през първичната верига.
Ще разгледам въпроса по-подробно.
- Механичното задействане на контакта от гърбицата. Тъй като има триене между гърбицата
и крачето на чукчето, неизбежно има и износване, което налага периодичната проверка и
регулировка на подвижния контакт.

Материалите за изработване на подвижния контакт. Всеки електромеханичен контакт има
контактни повърхности. Тъй като са подложени на редица въздействия, както
електрически, така и механични, контактите трябва да се изготвят от специални материали.
Най-добрия материал от механична гледна точка е платината заради нейната твърдост и
износоустойчивост. Най-добро от електротехническа гледна точка е златото, заради
малкото си съпротивление. Но златото е много меко и не понася механични натоварвания.
Ето защо контактите се правят от различни сплави, най-често волфрам-мед-сребро в
различни съотношения. Това се налага и от икономически причини – поевтиняване на
продукцията.
- Механично износване на контактните повърхности. За да може един контакт да пренесе
достатъчно голям електрически поток силата с която се притискат контактите един към
друг трябва да е достатъчно голяма. На това условие отговарят контактите с полусферична
форма. Тогава силата е най-голяма тъй като се упражнява върху най-малка по площ
повърхност. Но това пък поставя допълнителни изисквания към материала на контактите –
да могат да издържат тези механични сили. Затова е прието да се използват плоски
контакти – заради по-голямата площ, силите се разпределят, и механичното натоварване
намалява. Това води след себе си изискване за успоредност на контактните повърхнини.
- Електрическа ерозия на контактите. При преминаването на ел.ток през контактите,
последния предизвиква загряването им и в момента на изключването понякога е възможно
откъсване на материал от контакта. Така е заради омекването на материала на контактите
от загряването.
От всичко гореизброено се налага извода, че тока който може да протече през контактите е
ограничен до някаква стойност, така че контактите да издържат най-дълго време. Най-често тази
стойност е около 5А.
Това води след себе си и ограничение в произвежданите бобини – да се изчисляват въз
основа на този ток през контактите.
Във всеки електромеханичен прекъсвач, при прекъсването им неизбежно възниква искрене.
Това е така, заради начина на отварянето на контакта. Ще разгледам процеса малко по-подробно
за да се изяснят аспектите.
Начално състояние: контактите са затворени и притиснати от пружина.
Гърбицата започва на натиска контакта. Това предизвиква отслабването на притискащата
сила между контактите, вследствие на което съпротивлението между тях започва да се увеличава и
последните се загряват.
Гърбицата продължава да натиска контакта и идва един момент в който преодолява силата на
пружината и контактите се отделят един от друг. В бобината се появява напрежение на
самоиндукция, от порядъка на 120 – 160 волта. Тъй като разстоянието между контактите е много
малко в първоначалния момент (да приемем че е от порядъка на няколко микрометра) и
контактите са предварително загрети, междината между тях бързо се йонизира и възниква
електрически разряд. Този разряд черпи енергия от запасената магнитна енергия в бобината, с
което понижава максималното напрежение на вторичната и страна. Освен това разрядът нагрява
контактите и в някои случаи може да се стигне до заваряване на последните
Решението на този проблем е да се сложи искрогасяща верига паралелно на контакта. Найчесто това е само един кондензатор, но се срещат и по-сложни вериги (комбинация от
кондензатори, съпротивления и ценерови диоди).
Работата на кондензаторната верига е следната:
Първоначално, когато контакта е затворен, кондензатора е разреден. Когато контакта започне
да се отваря, в първоначалния момент когато се появява разстояние между контактите,
кондензатора започва да се зарежда. Тъй като последния не може да се зареди моментално, за
възникналия ток на самоиндукцията се явява късо съединение. При завършването на зареждането
на кондензатора, контактите вече са се отдалечили на достатъчно разстояние за да не възникне
искра, или последната е толкова слаба че самозагасва.
Но този кондензатор не може да бъде произволно голям, защото при затварянето на контакта,
зарядът в кондензатора ще се разреди през контакта и ще предизвика допълнително натоварване.
В практиката е приет компромис между гасенето и последващото загряване на контактите,
като се избира капацитет между 200 и 300 нанофарада.
-

VII. Методи за подобряване
Тук ще разгледам някои начини за подобряване работата на запалителната система, и как се е
стигнало до съвременните бездистрибуторни системи.
За да се намали времеконстантата на първичната намотка, най-важен параметър е
индуктивността (тъй като проводника е дебел и с достатъчно ниско активно съпротивление). Това
се постига чрез намаляване на броя на навивките в бобината. Но индуктивността не бива да спада
под определена стойност – защото трябва да запасим магнитна енергия в първичната намотка.
За да се намали времеконстантата на вторичната намотка, параметрите са два – индуктивност и
съпротивление, тъй като намотката е с голям брой навивки от тънък проводник.
Тук конструкторите са прибягнали до едно много ефективно решение. Върху сърцевината
първо е навита вторичната намотка с възможно най-малък диаметър (по този начин са намалили
активното съпротивление на намотката), а върху нея са навили първичната намотка (заради
външното и разположение има подобрени условия за охлаждане).
При появата на двигатели с повече цилиндри, времеконстантите на обикновените бобини са се
оказали прекалено големи за нормалната им работа. Конструкторите са решили този проблем по
няколко начина
- Първи начин. Сдвояване на чукчето. Ту се ползват две чукчета, физически разместени едно
от друго на определени градуси и свързани паралелно. Така, което и от двете да е
затворено, през първичната намотка протича ток. Искра възниква когато и двете чукчета са
отворени. Подобряването се постига за сметка на съотношението между ъгъла на
затвореното и ъгъла на отвореното състояние на чукчето, като това съотношение достига до
80% затворено и 20% отворено състояние. Такова е запалването на някои модели
шестцилиндрови ЗИЛ от 60-те години на миналия век.
- Втори начин. Разделяне на системата на 2 части. Прилага се най-често при 6 и повече
цилиндрови “V”-образни двигатели. За левите цилиндри има един комплект запалителна
система, за десните – друг комплект. Такива са някои западни автомобили от средата на 50те години.
Използване на бобини с понижено захранващо напрежение. Ако една бобина е разчетена да
работи на 6 волта, а се свърже към захранващо напрежение 12 волта, то и енергията на искрата ще
се увеличи почти двойно. Но и тока през чукчето ще се увеличи двойно, а както казах и по-горе
там има чисто физически ограничения. Решението е да се свърже допълнително съпротивление
във веригата за да се ограничи този ток. Тук идеята че класическото запалване изпитва най-големи
затруднения във високите обороти на двигателя. Конструкторите са се сетили, че когато през един
проводник тече ток, той се загрява и увеличава съпротивлението си. Ако свържем такова
съпротивление в първичната намотка, при ниски обороти, времето за затворено състояние на
чукчето е по-голямо, съпротивлението се нагрява повече и тока в първичната намотка намалява.
При високи обороти, затвореното състояние е по-кратко, съпротивлението изстива и намалява
съпротивлението си, тока през бобината се увеличава и нараства вторичното напрежение. Такова
съпротивление се нарича вариатор. Такава система се използва например в Москвич. Тази система
има и още едно предимство – при стартиране на двигателя, допълнителен контакт в стартера
изключва вариатора, като по този начин подобрява искрата в свещите (да не забравяме че при
стартиране напрежението на акумулатора силно намалява вследствие на големия стартерен ток).
В някои многоцилиндрови двутактови двигатели се използва независима система за всеки
цилиндър. Тъй като работните тактове са равни на броя на оборотите на коляновия вал, времето за
извършване на цикъл за бобината е два-пъти по-кратко отколкото при четиритактов двигател, тази
система позволява бобината да натрупа достатъчно енергия.
Разбира се има и други опити за модификация, но всяка промяна в класическата схема, води до
допълнителен брой компоненти с което се увеличава и риска от повредата им. Например има и
екзотичен 12 цилиндров “W”-образен двигател с 12 чукчета и 12 бобини (корабна лодка), но така и
не се е наложил заради честите откази. Тази система обаче има предимство, че дори и една
система да откаже, останалите ще продължат да работят (а в морето, това не е малко предимство)
С навлизането на електрониката и електронните компоненти са започнали опити за
внедряването им и в автомобилите.

Заради технологиите обаче, навлизането е ставало по-бавно и трудно в началото. Все пак,
представете си устройство което трябва да произведе милиони високоволтови импулси през
живота си, най-често в неблагоприятни условия. Например температурата в двигателния отсек е
около 80 – 90 градуса. Първите полупроводникови елементи са били на основата на Германий,
като максималната им работна температура не е надвишавала 90 градуса.
С началото на използването на Силиций в елементната база нещата бързо се ускоряват. Найвече защото максималната работна температура на силициевите полупроводници е около 150
градуса, а значи и надеждността им е доста по-висока от германиевите.
Първото появило се такова устройство е използвало чукчето като управляващ елемент, но през
него е протичал много малък ток 0,2 -0,3 А, докато големия ток се е поемал от електронен ключ
(най-често транзистор). Такива устройства все още се произвеждат, например в Пловдив.
Предимството им – отпада електрическото износване на чукчето, по-рязко прекъсване на тока в
първичната намотка, а това води след себе си повишаване на вторичното напрежение на бобината.
Още едно предимство е връщането към класическата система – с един прост превключвател се
избира как ще работи.
Друго устройство е предвидено да подаде по-високо напрежение в бобината – 250 – 300 волта,
като по този начин през първичната намотка ще протече многократно по голям ток. Тук имаме
преобразувател от 12 волта към 250 – 300 волта които се натрупват в кондензатор, след което
електронен ключ управляван от чукчето прехвърля енергията от кондензатора към бобината.
Предимствата са че вторичното напрежение достига много високи стойности за класическа бобина
– около 20 – 22 киловолта (12 киловолта за класическо запалване)
Друга система е така наречената пакетна система. При нея електронен ключ управляван от
чукчето създава пакет от импулси подавани към бобината, създавайки по този начин не единична
искра, а пакет от искри. Предимството и е че е в състояние да запали силно обеднена смес
(теоретично до около 10 % по-бедна от нормалното стехиометрично съотношение).
Създавани са и комбинация от горните схеми, но по-нататъшното им развитие е ограничено от
параметрите на класическите бобини и наличието на механичен контакт за управление, и най-вече
неговото механично износване, и необходимостта от периодичен преглед и регулиране.
Наложило се е конструкторите да се откажат от механичния контакт и да го заменят с
безконтактни датчици.
Първите опити са били с оптични датчици – подвижна преграда пропуска или спира светлинен
поток, по подобие на чукчето и наковалнята. Оказало се обаче че системата е силно чувствителна
към прах и замърсяване, и дози тип датчици са били бързо изоставени.
Следващия тип са били индуктивните датчици. Ротор във формата на кръст (ча
четирицилиндров, чериритактов двигател) се е въртял покрай намотка с магнитна сърцевина. При
преминаването на единия край на ротора покрай намотката, в последната се индуктира
напрежение. Управляващото устройство реагира на това напрежение и включва или изключва
първичната намотка на бобината. Такива устройства се ползваха от GM или Opel през 80-те и 90те години на миналия век. Устройствата са сравнително надеждни, но се изискват специални
мерки за усилване на сигнала от датчика за да може да се използва от комутатора. Освен това,
самия принцип на работа има собствена инертност – индукцията и самоиндукцията на датчика
определят работата му.
Следващия тип са датчиците използващи ефекта на Хол, наричани още и датчици на Хол. Няма
да се задълбочавам в принципа им на работа, само ще спомена основното им предимство –
безинерционност. Освен това, в корпуса на датчика при производството най-често му се вгражда и
предусилвател, така че на изхода му има голяма амплитуда на управляващия сигнал. Например,
при 12 волта захранващо напрежение, изходното напрежение е от порядъка на 10,5 – 11,0 волта.
Това е най-масово разпространената безконтактна система, използвана от редица
автопроизводители.
Характерното за тези системи е използването на бобини с ниско съпротивление на първичната
намотка и с малка индуктивност на първичната намотка. Това понижава времеконстантата на
бобината, като по този начин максималното вторично напрежение е много високо - от порядъка на
25 – 30 киловолта.
Всички разгледани до тук системи използват разпределител на запалването. Колкото по-високо
е вторичното напрежение, толкова по-строги са изискванията към материалите за изработването

на разпределителя, както и предизвикват по-бързото електрическо стареене на
електроизолационните материали използвани там.
За да се намали това натоварване понякога се използват така наречените двукръгови системи.
Там първичната бобина произвежда високо напрежение от порядъка на 8 – 10 киловолта, които
през разпределителя се прехвърлят към съответния цилиндър. Между разпределителя и всеки
цилиндър има повишаваща бобина, свързана от своя страна със свещта. Така разпределителя се
разтоварва, но пък в системата се добавя още един компонент.
Така се е стигнало до решението на конструкторите да се откажат от разпределителя.
Първоначално, за всеки цилиндър е имало собствена бобина. Тъй като на пазара все повече са
навлизали инжекционните системи за впръскване на горивото, със собствен бордови копютър,
конструкторите са решили да му възложат задачата да управлява и запалването. Така, компютъра
чрез няколко датчика е определял в кой цилиндър трябва да се подаде искра, и е управлявал
съответната бобина. Конструктивно, най-често, бобината и искрата са били обединявани в общ
блок наречен бобина-свещ. Системата е работила добре, но се е оказало че е чувствителна към
нагар и зацапване на междуелектродното разстояние, и е трябвало да се вземат допълнителни
мерки за коригиране на проблема.
В последно време масово се разпространи друга модификация на бездистрибуторно запалване,
наречено запалване със свободна искра.
Характерното за нея е че два по два цилиндрите работят противоположно. Например първи и
четвърти цилиндър. Ако първи е във такт запалване, четвърти е в такт изпускане. Ако четвърти е в
такт запалване, първи е в такт изпускане.
При досегашните системи намотката за високо напрежение с единия си край е свързана към
маса, а другия край е свързана към разпределителя или свещта.
При системата със свободна искра краищата на намотката, чрез високоволтови кабели, е
свързана директно със свещите.
Ще разгледам веригата по подробно за да се изяснят нещата. Предполагам че левия край на
бобината е свързан първи цилиндър, десния край – с четвърти. В момента в който тока през
първичната се прекъсне, във вторичната се индуктира високо напрежение. Това напрежение
започва да йонизира искровата междина както на първи, така и на четвърти цилиндър (в първи ще
искаме да започне такт „Горене”, в четвърти имаме такт”Изпускане”) . И в двата цилиндъра имаме
интензивни вихрови потоци, в първия от сгъстяването, в четвърти от горенето и изхвърлянето на
остатъчните газове. В един момент, в четвърти цилиндър йонизацията е толкова висока че пробива
въздушната междина. Съпротивлението на искровия разряд е много ниско и цялото високо
напрежение се прилага върху свещта на първи цилиндър. Веригата е следната (източник на
напрежението е вторичната намотка на бобината): Ляв извод – кабел – свещ първи цилиндър –
централен електрод първи цилиндър– страничен електрод първи цилиндър– глава на двигателя –
страничен електрод четвърти цилиндър – искров разряд четвърти цилиндър – централен електрод
четвърти цилиндър – свещ четвърти цилиндър – кабел – десен извод бобина.
При размяна на тактовете – се сменя и посоката на тока.
Тъй като бобините работят само за два цилиндъра, времеконстантите им могат да са по-високи,
което облекчава конструирането им.
Системата има и още едно предимство – условията за възникване на искра са идентични и се
повтарят във времето с достатъчна точност

Ами без формули – толкова. Иначе разглеждането на всички процеси с формули и обяснения
би заело няколкостотин страници, и по-скоро би се превърнало в учебник за вишисти.

