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Резюме: Докладът е свързан с надграждането на съществуващ стенд САВ-1 за 

автоматизирано управление на автомобилни горивни дюзи за впръскване на бензин със 

стенд СЗ-1 за автоматизирано управление на бездистрибуторна автомобилна 

запалителна уредба. Проекта е по инициатива на студентите от специалност 

Автомобилна техника, група 1731, под ръководството на доц. д-р инж. Славчо 

Божков. Публикуват се отделните модули и системи на стенда и неговото въвеждане 

в експлоатация. 

 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

Предназначението на запалителната уредба на автомобила е да осигури 

възникването на искра в цилиндъра при края на такта сгъстяване, която да възпламени 

сгъстената гориво-въздушна смес [1]. 

Развитието и усъвършенстването на автомобилните двигатели е свързано с все по-

високи изисквания към запалителната уредба: увеличаване на вторичното напрежение 

и на енергията на искрата, повишаване на експлоатационната сигурност и 

дълготрайност, намаляване на вредните емисии [2]. 

Тенденциите в развитието на запалителните уредби [1,3] на съвременните 

автомобили е свързано с развитието и прилагането на електронните системи за 

управление на автомобилните двигатели. 

Въвеждането в обучението на студентите от специалност “Автомобилна техника” на 

специализирания комплекс за управление на автомобилни сензори и изпълнителни 

механизми Locktronics LK9834-2 [5], закупен по договор № 115/20.04.2017, ВТУ 

“Тодор Каблешков” – София, доведе до повишаване на интереса към практическа 

разработка. Така се появи идеята за допълване на съществуващия стенд САВ-1 [4] за 

автоматизирано управление на автомобилни дюзи за впръскване на бензин със стенд 
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СЗ-1 за автоматизирано управление на бездистрибуторна автомобилна запалителна 

уредба (DIS). 

 

СТРУКТУРА 

Изграждането на стенд СЗ-1 се състои от два етапа. 

Първият етап на компановка се състои в избор на реални елементи, от които             

да се изгради конструкцията на стенда. 

Той може да бъде описан със следната последователност: 

* Избор на запалителна бобина; 

* Избор на кабели за запалване (подходящо съпротивление) ; 

* Избор на подходящи свещи (топлинно число); 

* Избор на управляваща апаратура; 

* Избор на измервателни прибори. 

В резултат от изпълнението на първият етап е избрана структурната схема на стенд 

СЗ-1 за автоматизирано управление на автомобилна автоматизирано управление на 

автомобилна уредба за бездистрибуторно (dis) запалване,  която е представена на фиг.1 

 
Фигура 1. Структурна схема на стенд СЗ-1 автоматизирано управление на автомобилна уредба за 

бездистрибуторно (dis) запалване 

Автомобилните запалителни свещи, бобина, кабели за запалване, автомобилните дюзи, 

рейката, горивната помпа, филтъра и горивопроводите са осигурени от двигател на 

автомобил Мерцедес С200. 

   По предложение на студентите планките за застопоряване на запалителните свещи е с 

продълговат канал, за изменение на височината на запалителните свещи. 

   Към управляващата апаратура са включени: 

1) контролерът MI0245 от комплекта Locktronics LK9834-2; 
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2) контролно табло със силови транзистори (драйвери); 

3) контактен ключ. 

С помощта на контролера МІ0245 и прилежащият към него софтуер Flowcode 7 [6] 

се извършва генериране на управляващи програми, записване на програмата в паметта 

на контролера и нейното възпроизвеждане за управляване на режима на работа на 

дюзите на стенда. 

Необходимостта от контролно табло се налага поради съображенията за 

осъществяване на електрическите връзки на отделните елементи на стенда. Силовите 

транзистори служат за директно управление на горивните дюзи и разтоварват 

транзисторите на контролера. Контролното табло е разработено от маг.инж. Пенко 

Божков, фирма “Олимекс” ЕООД – Пловдив [7]. Контактният ключ възпроизвежда 

работата на стенда, така както служи и в автомобила. Съгласно гореизложеното е 

съставена принципна схема на стенд СЗ-1, която е представена на фиг.2. 

 
Фигура 2. Принципна схема на стенд СЗ-1 автоматизирано управление на автомобилна уредба за 

бездистрибуторно (dis) запалване 

 1 –Основа, 2 – Запалителна бобина, 3 – Запалителна свещ, 4 – Дюза за впръскване на гориво, 5 – 

Резервоар, 6 – Горивна помпа, 7 – Горивен  филтър, 8 – Горивна рейка, 9 – Оборотомер, 10 – Контролно 

табло, 11 – Контролер MI0245   

 Вторият етап на конструиране е свързан с разполагането на избраните елементи и 

тяхното присъединяване и укрепване. За целта е изработена метална Г - образна  планка 

с канал за промяна на височината на запалителните свещи и е захваната  с болтове и 

перчати гайки с цел изменяне на ъгъла на Г-образната планка и промяна на ъгъла на 

запалителните свещи спрямо дюзите за впръскване на гориво към метална стойка 

изработена при разработването на стенда САВ-1. Металната планка е изработена от 

студентите участващи в проекта.  Като измервателен уред е избран Оборотомер от 

автомобил ВАЗ 2106. Всички дейности по разполагането,  монтажа и свързването на 

отделните елементи на стенда е извършено с участието на студентите от специалност 

“Автомобилна техника”, група 1731. 
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Фигура 3. Проектна схема и завършен вариант 

1 – Дюза, 2 – Запалителна свещ 
 

Общия вид на конструираният стенд е представен на фигура. 4 

 

 

Фигура 4. Финален вариант на стенд СЗ-1 – изглед отгоре (ляво изображение) и 

изглед отстрани (дясно изображение) 
  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Изработен е стенд СЗ-1 за автоматизирано управление на бездистрибуторна 

автомобилна запалителна уредба. 

Стендът има големи перспективи при обучението на студенти и изследване на процеси 

в автомобилната техника. 
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Abstract: This paper is related to the upgrading of existing test bench SAV-1 for 

automated management of the automotive gasoline fuel injectors with test bench SZ-1 for 

automated management of Distributorless ignition System (DIS), according to initiative of the 

students from the specialty Automotive Engineering, group 1731, under the supervising of 

Assoc. Prof.  Eng. Slavcho Bozhkov. This paper also publishes the test bench modules and 

systems and its first start work.  
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