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(54) БЕЗКОНТАКТНА СИСТЕМА ЗАПАЛЮВАННЯ

Безконтактна система запалювання містить ротор з нанесеними на нього блендами з шириною
екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів, постійний магніт, датчик Холла,
встановлений у міжполюсному зазорі постійного магніту. Застосовано додатковий датчик
Холла, розташований від основного датчика Холла на відстані, що дорівнює ширині екрана
бленда. Виходи датчиків Холла підключено до входів диференціального підсилювача, вихід
якого через послідовно з'єднані амплітудний детектор. Перший пороговий елемент та елемент
НІ з'єднано з першим входом першого елемента І, до другого входу якого підключено вихід
другого елемента І, входи якого через другий та третій порогові елементи сполучено з
датчиками Холла.
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Корисна модель належить до галузі транспортного машинобудування та може
використовуватися у системах запалювання двигунів внутрішнього згоряння.
Відомий аналог є безконтактна система запалювання, що містить ротор з нанесеними на
нього блендами з шириною екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів, постійний
магніт, датчик Холла, встановлений у міжполюсному зазорі постійного магніту [див.
Машиностроение. Энциклопедия. Ред. совет: К.В. Фролов (пред.) и др. - М.: Машиностроение.
Двигатели внутреннего сгорания. Т. IV-14 / Л.В. Грехов, Н.А. Иващенко, В.А. Марков и др.; Под
общ. ред. А.А. Александрова и Н.И. Иващенко. - 784 с: ил., С. 354, рис. 3.2.22]. Цю безконтактну
систему запалювання вибрано за прототип.
Недолік аналога полягає в тому, що наявність одного датчика Холла призводить до
переривання струму в котушці запалювання в момент виходу бленда ротора із зони дії датчика
Холла, діаграма направленості якого у цей час має низьку крутість. Це призводить до
нестабільності формування керуючих сигналів в умовах можливих коливань повітряного зазору
між ротором та датчиком Холла, що знижує надійність системи запалювання.
В основу корисної моделі поставлена задача вдосконалення безконтактної системи
запалювання шляхом того, що застосовано додатковий датчик Холла, розташований від
основного датчика Холла на відстані, що дорівнює ширині екрана бленда, при цьому виходи
датчиків Холла підключено до входів диференціального підсилювача, вихід якого через
послідовно з'єднані амплітудний детектор, перший пороговий елемент та елемент НІ з'єднано з
першим входом першого елемента І, до другого входу якого підключено вихід другого елемента
І, входи якого через другий та третій порогові елементи сполучено з датчиками Холла. Це
завдяки підключенню датчиків Холла за градієнтною схемою дозволить збільшити крутість
характеристики, що забезпечить підвищення надійності роботи системи запалювання.
Поставлена задача вирішується тим, що безконтактна система запалювання містить ротор з
нанесеними на нього блендами з шириною екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів,
постійний магніт, датчик Холла, встановлений у міжполюсному зазорі постійного магніту, згідно
корисної моделі, застосовано додатковий датчик Холла, розташований від основного датчика
Холла на відстані, що дорівнює ширині екрана бленда, при цьому виходи датчиків Холла
підключено до входів диференціального підсилювача, вихід якого через послідовно з'єднані
амплітудний детектор, перший пороговий елемент та елемент НІ з'єднано з першим входом
першого елемента І, до другого входу якого підключено вихід другого елемента І, входи якого
через другий та третій порогові елементи сполучено з датчиками Холла.
Корисна модель пояснюється кресленнями, де на фіг. 1 зображено безконтактну систему
запалювання, фіг. 2 – епюри системи.
Безконтактна система запалювання містить ротор 1 з нанесеними на нього блендами 2 з
шириною екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів, постійний магніт 3, датчики
Холла 4, 5, встановлені у міжполюсному зазорі постійного магніту 3 та розташовані один від
одного на відстані, що дорівнює ширині екрана b, диференціальний підсилювач 6, амплітудний
детектор 7, перший - третій порогові елементи 8-10, елемент НІ 11, перший та другий елементи
І 12, 13.
Корисна модель працює наступним чином.
При обертанні ротора 1 магнітний потік переривається блендами 2, що призводить до зміни
напруги на виході датчиків Холла 4, 5 (епюри 4, 5, фіг. 2). Після підсилювання цих сигналів
диференціальним підсилювачем 6 їхня різниця (епюра 6, фіг. 2) через амплітудний детектор 7
(епюра 7, фіг. 2), перший пороговий елемент 8 (епюра 8, фіг. 2) та елемент НІ 11 (епюра 11, фіг.
2) подається на перший вхід першого елемента І 13, на другий вхід якого поступає сигнал з
другого елемента І 12 (епюра 12, фіг. 2), сформований з сигналів, які виробляються другим 9
(епюра 9, фіг. 2) та третім 10 (епюра 10, фіг. 2) пороговими елементами. У результаті на виході
безконтактної системи запалювання (епюра 13, фіг. 2) у вузькій зоні розподілу магнітного поля
з'являється імпульс, жорстко прив'язаний до центру магнітної системи. Пропонована корисна
модель забезпечить підвищення стабільності та надійності роботи безконтактної системи
запалювання.
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Безконтактна система запалювання, що містить ротор з нанесеними на нього блендами з
шириною екрана b, кількість яких дорівнює кількості циліндрів, постійний магніт, датчик Холла,
встановлений у міжполюсному зазорі постійного магніту, яка відрізняється тим, що
застосовано додатковий датчик Холла, розташований від основного датчика Холла на відстані,
що дорівнює ширині екрана бленда, при цьому виходи датчиків Холла підключено до входів
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диференціального підсилювача, вихід якого через послідовно з'єднані амплітудний детектор,
перший пороговий елемент та елемент НІ з'єднано з першим входом першого елемента І, до
другого входу якого підключено вихід другого елемента І, входи якого через другий та третій
порогові елементи сполучено з датчиками Холла.
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