
Współczesne silniki o zapłonie iskrowym posiadają układ bezpośredniego wtrysku benzyny. Przykładem takiego silnika jest 
silnik 1.2 TSI, stosowany w samochodach grupy VAG. W silniku tym występuje wiele układów mechatronicznych, 
z których najważniejszymi są układ regulacji dawki paliwa oraz regulacji kąta zapłonu. 

Najważniejsze osiągnięcia pracy:   1. Wyznaczenie charakterystyk statycznych podstawowych czujników silnika, wpływających na dawkę paliwa i kąt zapłonu.  2. Określenie sposobu 
dawkowania paliwa (liczba, moment i czas trwania wtrysku paliwa) oraz zapłonu mieszanki palnej (liczba iskier zapłonowych, kąt zapłonu).   3. Określenie sposobu sterowania pracą wtryskiwaczy 
paliwa – faz ich pracy.   4.  Zaproponowanie i przygotowanie materiałów do ćwiczenia laboratoryjnego, pokazującego pracę układu regulacji dawki paliwa i regulacji kąta zapłonu.

z czujnika ciśnienia powietrza doładowania
Charakterystyka  sygnału wyjściowego 

Stanowisko dydaktyczno-badawcze silnika 1.2 TSI CBZB

Charakterystyka rezystancyjno-temperaturowa czujnika 
temperatury cieczy chłodzącej

Przebiegi sygnałów wyjściowych z czujnika położenia wałka rozrządu 
( ), sygnału sterującego wtryskiwaczem ( ) linia zielona linia czerwona

oraz sygnału sterującego przebiegiem prądu w uzwojeniu pierwotnym 
cewki zapłonowej ( ) zarejestrowana dla prędkości linia niebieska

obrotowej silnika ok. 800 obr/min

Przebiegi sygnałów wyjściowych z czujnika położenia wałka rozrządu 
( ) oraz wału korbowego ( ) zarejestrowane linia czerwona linia niebieska
dla prędkości obrotowej silnika ok. 800 obr/min z zaznaczonymi GZP 

położeniami tłoka w poszczególnych cylindrach

Przebiegi sygnału napięciowego ( ) oraz prądu (linia niebieska linia 
czerwona) sterującego wtryskiwaczem paliwa zarejestrowane dla 

prędkości obrotowej silnika ok. 800 obr/min

Przebiegi (napięciowy i prądowy) sygnału sterującego zaworem 
regulacji ciśnienia paliwa w pompie wysokiego ciśnienia 

zarejestrowane dla prędkości obrotowej silnika ok. 800 obr/min

Przebiegi sygnałów: sterującego wtryskiwaczem paliwa, zaworem 
regulacji ciśnienia paliwa oraz cewką zapłonową zarejestrowane na 

jeden cykl pracy silnika  obciążeniem 181 Nm przy prędkości 
obrotowej 2480 obr/min 

Wartości wybranych parametrów pracy silnika uzyskane podczas badań 
eksperymentalnych dla różnych warunków pracy

WYZNACZENIE CHARAKTERYSTYK DZIAŁANIA WYBRANYCH 
UKŁADÓW MECHATRONICZNYCH SILNIKA 1.2 TSI CBZB
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- wyznaczenie liczby iskier zapłonowych oraz momentu ich występowania (kąta zapłonu) dla różnych warunków pracy silnika. 
Przykładowo stwierdzono występowanie dwóch iskier zapłonowych realizowanych jedna po drugiej przy pracy silnika 
z prędkością  obrotową poniżej 3000 obr/min w trybie mieszanki uwarstwionej.

- określenie sposobu regulacji kąta zapłonu z wykorzystaniem sygnału z czujnika położenia wałka rozrządu, dla którego określono  
rozwiązanie (kątową sekwencję występów i luk międzyzębnych) współpracującego z nim impulsatora,

- wyznaczenie kątowego położenia sygnału odniesienia (dla każdego z cylindrów - 140 stopni obrotu wału korbowego przed 
górnym  zwrotnym położeniem tłoka w suwie sprężania), stanowiącego bazę  do regulacji kąta zapłonu i momentu wtrysku 
paliwa, 

- wyznaczenie liczby wtrysków benzyny na jeden obieg pracy, momentu wtrysku paliwa oraz czasu otwarcia wtryskiwaczy dla 
różnych  warunków pracy silnika. Przykładowo – dawka paliwa podawana  jest do cylindrów silnika w dwóch wtryskach przy 

oprędkości obrotowej silnika poniżej 3000 obr/min oraz przy temperaturze poniżej -10 C.

Wykonane badania eksperymentalne pozwoliły na:

Prędkość 
obrotowa 

silnika 
[obr/min]

800 2480 2930 3550 4270 4460 4520

Obciążenie 
[daN] 0 21,5 22 22,2 21,5 20,4 0

Moment 
obrotowy 

[N×m]
23 182 181 185 182 181 26

Ciśnienie 
paliwa [MPa] 4,9 10,5 10,4 10,5 10,4 10,3 5,9

Kąt 
wtrysku 
[°owk]

80 -142 23 -151 19 -155 -157 -160 -149

Kąt 
zapłonu 
[°owk]

6 3 0 -3 -5 -6 -33

Czas wtrysku 
[ms] 0,9 5,2 1,4 6 1,5 8,2 8,4 8,5 0,9

Czas 
wysterowania 

zaworu 
regulacji 

ciśnienia [ms]

19 6 5 4,2 3,6 3,5 3,6

Wartości ujemne kąta zapłonu/wtrysku oznaczają, że zapłon/wtrysk nastąpił przed GZP 
w suwie sprężania, wartości dodatnie że wtrysk/zapłon nastąpił po GZP
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