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ZASTOSOWANIA OSCYLOSKOPU W DIAGNOSTYCE POJAZDÓW
Główne cele pracy:
- sprawdzenie możliwości diagnostycznych współczesnych oscyloskopów samochodowych oraz potrzeb ich stosowania;
- przedstawienie różnic wynikających z parametrów oscyloskopów, a także z parametrów sond pomiarowych przeznaczonych do współpracy z oscyloskopami samochodowymi.

Sygnały wyjściowe sond odpowiadające przebiegom prądu w cewce wtryskiwacza benzynowego

Poziom zera cęgów TiePie

Poziom zera cęgów APPA

Poziom zera cęgów Pico

Peak to Peak

2,6 ms

Sygnały wyjściowe sond odpowiadające przebiegom prądu w cewce wtryskiwacza Common Rail

580 μs

Powiększony fragment przebiegu

Przebiegi w układzie zapłonowym uzyskiwane za pomocą różnych sond napięciowych

Powiększenie fragmentu przebiegu

Czas trwania iskry zapłonowej

Czas włączenia 
cewki zapłonowej

Szpilka napięciowa w oryginalnej  skali

PicoScope 4425 

PicoScope 2206 
Bosch FSA 740

Seintek S2800

Model Zakres 

napięcia

Rozdzielczość 

pionowa

Pasmo Częstotliwość 

próbkowania

Liczba próbek

(punktów pomiarowych)

PicoScope 4425 ±50 mV

±200 V

12 bitów 20 MHz 400 MSa/s 250 milionów

PicoScope 2206 ±20 mV

±20 V

8 bitów 50 MHz 500 MSa/s 32-100 milionów

Bosch FSA 740 ±200 mV

±200 V

10 bitów 5 MHz 50 MSa/s 1 milion

Seintek S2800 ±0,5 V/div

± 600 V

8 bitów 1 MHz 50 MSa/s 512

Badanie sond do pomiaru natężenia prąduBadanie sond do pomiaru napięcia

Sonda rezystancyjna
Tes Tec HVP-15HF 1:1000 

Sonda rezystancyjna
Mera Tronik P 223 1:1000 

Sonda indukcyjna Sonda pojemnościowa
PicoScope PP 178 

Sonda hallotronowa Pico TA018 Sonda hallotronowa Tie Pie CC-80

Sonda hallotronowa APPA 32 

Przebieg zarejestrowany przy  rozdzielczości 12 bitów

11.59 V

Przebieg zarejestrowany przy rozdzielczości 8 bitów

156,1 V

Wybór najlepszego modelu oscyloskopu na podstawie dokumentacji technicznej

Określenie możliwości diagnostycznych na podstawie przeprowadzonych pomiarów

Przebieg zarejestrowany przy  wykorzystaniu 
22 milionów punktów pomiarowych

Przebieg zarejestrowany przy  wykorzystaniu  
512 punktów pomiarowych

Wpływ rozdzielczości pionowej przetwornika analogowo-cyfrowego na odzwierciedlenie mierzonego sygnału

Wpływ dostępnej liczby próbek pomiarowych na odzwierciedlenie sygnału przy czasie pomiaru 200 ms

Sonda

Liczba zmierzonych 
szpilek napięcia pod 

koniec suwu sprężania

Średnia 
maksymalna 

wartość
[V]

Maksymalna 
wartość

[V]

Minimalna 
wartość

[V]

Tes Tec HVP-15HF 40 15,564 17,648 12,213

Mera Tronik P 223 40 15,91 18,26 12,28

Pojemnościowa 40 1,44 1,94 1,07
Indukcyjna 40 -10,61 -8,04 -11,91

Wartości zmierzone na wyjściach sond napięciowych

Wnioski z pracy:

Cęgi prądowe Pico

Cęgi prądowe TiePie

Cęgi prądowe APPA

Sonda indukcyjna

Sonda indukcyjna

• Oscyloskopy są potrzebne do diagnostyki układów zapłonowych, wtryskowych, czujników i wielu
innych, a wraz z diagnoskopami, multimetrami i próbnikami stanowią niezbędny element spójnego
systemu diagnozowania pojazdów.

• Oprócz, niespotykanej w innych zastosowaniach, różnorodności sond pomiarowych, oscyloskopy
samochodowe muszą umożliwiać obserwację wielu szybkozmiennych, krótkotrwałych impulsów
(rzędu µs) w znacznie dłuższym czasie obserwacji (rzędu kilku sekund).

• Te potrzeby nie są dostatecznie zaspokajane przez każdy współczesny oscyloskop samochodowy
i każdą jego sondę.

Niektóre sygnały z układów pojazdów wykorzystane do badań

Oscyloskopy użyte podczas badań

Pompowtryskiwacze (ON) i PWM świateł
(Skoda Octavia 1.9 TDI)

Wtryskiwacze Common Rail (ON)
(Ford Mondeo 2.0 TDCI)

Układ zapłonowy i wtrysku benzyny
(Fiat Punto 1.2)

Sonda indukcyjna 


