Tyristorové zapalování
pro malé motocykly
Jan Dolák
Tento èlánek je oivení zhruba 30 let staré konstrukce pana Karla Sladkovského, která byla uveøejnìna v Amatérském rádiu v roce
1974. Jedná se o tyristorové zapalování, které u malých motocyklù, pøedevím znaèky Jawa, velkou úèinnost v podobì plynulejího chodu motoru, lepí akcelerace a také kontakty kladívka se neopalují. Konstrukce jistì zaujme mladé nemajetné Jawaøe.
Náhrada pùvodních souèástek
Celé zapojení jsem se rozhodl inovovat. Pouil jsem moderní souèástky, které lze snadno sehnat. Problém
se vyskytl s náhradou transformátoru, nakonec jsem to vyøeil tak, e
jsem pouil transformátor 230 V/
/2x 6 V/16 VA, jeho dvì sekundární
vinutí jsem spojil paralelnì. Návrh
ploného spoje byl vytvoøen v programu Eagle a byly na nìj pøidány svorkovnice pro vstup a výstup. Mnou navrená deska zabere zhruba o 2 /3
ménì místa ne pùvodní.

Popis zapojení
Schéma zapojení je na obr. 1. Zaøízení se skládá ze dvou elektrických
obvodù. Prvním obvodem je nabíjecí
obvod pracovního kondenzátoru C1
s kapacitou 1 µF, který se nabíjí napìtím 200 a 300 V. Tím se v nìm nahromadí dostateèný elektrický náboj,
který se v daném okamiku vybíjí pøes
primární vinutí zapalovací cívky.
Vzniklý proud, který je sice krátkodobý, avak o znaèné strmosti, indukuje v sekundárním vinutí zapalovací
cívky vysoké napìtí, potøebné k pøeskoèení jiskry na svíèce. Potøebné
napìtí pro nabíjení C1 odebíráme
z vinutí alternátoru, urèeného pùvodnì pro zapalování, oznaèeného Z.
Toto napìtí je pøi startování motocyklu velmi malé, asi 2,5 a 3 V. Pro èinnost tyristorového zapalování je
zapotøebí alespoò 100 V. Z tohoto dùvodu je pouit transformátor, který je
zapojený obrácenì, ne je obvyklé.

Výstupní napìtí z transformátoru je
usmìròováno diodou D1 a nabíjí kondenzátor C1.
Dalí èástí tyristorového zapalování je obvod pro vybíjení kondenzátoru pøes zapalovací cívku. Skládá se
z tyristoru TY1, který funguje jako bezkontaktní spínaè, dále ze synchronizaèního obvodu, který vytvtáøí impuls
pro øídicí elektrodu tyristoru v závislosti na èinnosti pøeruovaèe, a koneènì okruh pro vytvoøení stabilizovaného stejnosmìrného napìtí.
Tento obvod je napájen støídavým
napìtím z cívky bzuèáku, oznaèeného ve schématu jako S. Napìtí se
usmìròuje diodou D3 a nabíjí se jím
kondenzátor C3, pøièem dioda D2
s kondenzátorem C2 zastává funkci
zdvojovaèe napìtí, tzn. pøi záporné
pùlvlnì se C2 nabije pøes D2 a jeho
napìtí se pak pøi kladné pùlvlnì pøièítá k napìtí usmìrnìnému diodou D3.
Zdvojovaè je zde øeen s ohledem na
pomìrnì malé napìtí vinutí S pøi
startování, které podobnì jako u vinutí zapalovací cívky dosahuje jen 2,5
a 3 V. Naopak, vìtí napìtí pøi vysokých otáèkách motoru musíme omezit Zenerovou diodou DZ1 ve spolupráci se zatìovacím rezistorem R1.
Miniaturní rezistor R1 mi asi po 10
minutách jízdy shoøel, musel jsem ho
proto nahradit rezistorem pro zatíení 2 W. Stabilizované napìtí, které
odebíráme z C3, vedeme pøes rezistor R2 na kladívkový pøeruovaè. Pù-

Obr. 1. Schéma tyristorového zapalování
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vodní odruovací kondenzátor, který
je paralelnì pøipojen k pøeruovaèi,
není pro èinnost tyristorového zapalování nutný, nicménì já jsem ho zde
ponechal. Rezistor R2 omezuje proud
celého obvodu pøi sepnutém pøeruovaèi na asi 20 mA, a tak se kontakty
neopalují.
V okamiku rozepnutí pøeruovaèe
se nabíjí kondenzátor C4. Po dobu
jeho nabíjení se na odporu R3 vytvoøí
úbytek napìtí, jeho kladný potenciál
zavedeme pøes diodu D4 na øídicí
elektrodu tyristoru. Tyristor se otevøe
a náboj shromádìný v C1 se okamitì vybije pøes vysokonapìovou cívku. Otevøení tyristoru trvá jen po dobu,
kdy se C4 nabíjí. Po jeho úplném nabití zanikne úbytek napìtí na R3, zanikne proud v øídicí elektrodì tyristoru a pøi záporné pùlvlnì ve vinutí
zapalovací cívky, kdy zanikne i napìtí na anodì tyristoru, se tyristor uzavøe a opìt se pøes diodu D1 zaène
nabíjet C1, i kdy pøeruovaè je jetì
dále po urèitou dobu stále rozepnut.

Odzkouení
1) Desku zapalování spojíme s vysokonapìovou cívkou (svorka cívky
15, svorkovnice zapalování K2/2 - C)
a k cívce pøipojíme zapalovacím kabelem i svíèku. Primár transformátoru (230 V) pvedeme na svorku K2/1 
Z. Propojíme vechny èásti, je jsou
na motocyklu pøipojeny na kostru 
svorku 1 vysokonapìové cívky, roubení svíèky, kostøící vývod zvyovacího transformátoru, vývod K1/1 a jeden vývod zdroje støídavého napìtí 4
a 6 V. Druhý vývod zdroje støídavého napìtí pøivedeme na sekundár
transformátoru.

Obr. 2. Elektrická instalace motocyklu
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Po pøipojení støídavého zdroje musíme na kondenzátoru C1 namìøit
stejnosmìrné napìtí 150 a 300 V, tím
si ovìøíme èinnost nabíjecího okruhu.
Po spojení kladného pólu tohoto kondenzátoru s kostrou (zkratujeme tyristor) pøeskoèí na svíèce jiskra.
2) Vyzkouíme funkci tyristoru. Na
jeho øídící elektrodu (G) pøivedeme
stejnosmìrné napìtí 1,5 V napø.
z baterie. Pøi kadém pøipojení musí
na svíèce pøeskoèit jiskra.
3) Otestování spoutìcího obvodu.
Vývod S (K2/3) propojíme se støídavým napìtím 4 a 6 V, které je pouito na sekundáru transformátoru. Zmìøíme napìtí na kondenzátoru C3, které
bude kolem 6 V, tím si ovìøíme funkci
zdvojovaèe a usmìròovaèe. Dále vývod P (K1/2) propojíme s kostrou. Pøi
kadém jeho pøeruení, èím nahrazujeme funkci kladívka musí na svíèce pøeskoèit jiskra.
Pozor! Po odpojení zdroje zùstává
na kondenzátoru C1 napìtí a 300 V,
proto vøele doporuèuji tento kondenzátor vybít, aby konstruktér pøedeel
nepøíjemnému pocitu brnìní rukou po
zásahu proudem.

Konstrukèní provedení
Konstrukèní provedení je na kadém stroji individuální, pro inspiraci
zde uvádím, jak jsem ho vyøeil na Pionýru Jawa 20.
Desku s plonými spoji jsem pøes
distanèní sloupky pøirouboval k hliníkovému chladièi z vyøazeného poèítaèového zdroje, na kterém je zároveò izolovanì (aby nebyl zkratován na
kostru) pøichycen tyristor TY1 a vyvedena kostra z rámu, která je dále vedena do zapalování (K1/1) a na transformátor. K tomuto celku je pøes
mosazné distanèní sloupky pøiroubován transformátor.
Opìt nastal problém  kam celé
zaøízení umístit, aby zbylo nìjaké
malé místo na náøadí a lékárnièku.
Napadlo mì umístit zapalování do
prostoru pøedního svìtla, tam by se
vak musely vést vechny kabely, dal-

í návrh byl místo filtru. Po krátkém
zauvaování mì napadlo upravit pootoèením drák vysokonapìové cívky tak, aby byla vodorovnì. Nad ní se
poté vytvoøilo místo, kde bude umístìné zapalování. Na chladiè mi táta
svaøil z nerez pasoviny drák, jetì
bylo potøeba pilkou na kov zkosit hranu chladièe tak, aby se transformátor
veel a pod jekl rámu, vyvrtat dvì
díry a vyøíznout závit M4. Pod zkosenou hranu chladièe jsem pro jistotu
pøidal kousek gumy ze staré due, aby
se nevydøel nový lak.
Chtìl bych pøipomenout, e desku
s plonými spoji je nutné opatøit øádnou vrstvou ochranného laku, aby pøi
navlhèení (napøíklad pøi mytí) nezoxidoval; dále doporuèuji souèástky, které vyènívají z desky (kondenzátory)
zalít silikonem, protoe pøi jízdì se
celý motocykl chvìje a mohly by se
uklepat. Podobnì jsem zajistil i vývody z transformátoru.

Úpravy elektrické instalace
Elektrickou instalaci jsem musel
oproti starímu zapojení pøedìlat hlavnì kvùli svícení, protoe kdy mìl
motor nízké otáèky pøi zatíení árovkou zhasl. Tato nepøíjemná vìc se mi
stala nìkolikrát na køiovatce. Úprava je sice jednoduchá, ale celé zapojení se musí pøedìlat. Cívku, která
slouí k napájení svìtel, jsem nechal
pouze pro napájení pøedního a zadního koncového svìtla. Cívka pro
zapalování je pøipojena pøímo na sekundár transformátoru, z jeho primáru pokraèuje dále do zapalování. Cívka, která je umístìna na rotoru vpravo
nahoøe, pùvodnì slouila pouze pro
výstraný bzuèák. Tento úèel jsem jí
ponechal a navíc je z ní vyvedeno napájení pro tyristorové zapalování
(svorkovnice K2/3 - S). Tímto jsem
vyøeil problém s nedostatkem energie pro zapalování, moná by bylo
moné vyøeit napájení vstupu K2/3
tím e by se napìtí pøeklenulo ze zapalovací cívky, to jsem vak nezkouel. Celá elektrická instalace je pøehlednì znázornìna na obr. 2.

Obr. 3 a 4. Deska s plonými spoji tyristorového zapalování a rozmístìní souèástek na desce

Svìtelná cívka je pøipojena na hlavní spínaè svìtel a zapalování 55, ze
svorky 56 je vedeno napìtí do zadního svìtla a na pøepínaè dálkových a
tlumených svìtel. Výstup C je pøipojen na vysokonapìovou cívku 15.
Motor se vypíná ukostøením kladívek
pøes hlavní spínaè otoèením doprava. Myslím, e dál si kadý poradí.
Elektrody na svíèce jsem upravil na
vzdálenost 1 mm, aby se vytvoøila delí jiskra a motor dobøe zapálil.
Tímto je montá hotova a pokud
jste postupovali správnì a peèlivì, tak
nám Pionýr pojede o poznání lépe nì
pøed instalací.

Na závìr
Se zapalováním jsem ujel zatím asi
1000 km a tady jsou moje poznatky:
Kdy startuji, tak není potøeba velké
síly k selápnutí páky, ji pøi malém
pootoèení motoru je cítit jak kopne
zpátky. Chytá perfektnì. Motor jde
velice ivì za plynem. Zrychlil se rozjezd z místa a s tím spojená akcelerace Je to prostì úprava která se
vyplatí. E-mail: slander@quick.cz,
web: www.jawa.xf.cz.

Seznam souèástek
120 Ω/2 W
330 Ω
220 Ω
BY399
BZY006.2, Zenerova dioda
1 µF/630 V, fóliový
100 µF/16 V, elektrolyt.
1 µF/250 V, fóliový
TIC106M, tyristor TO220
ARK 300V-2P
ARK 300V-3P
230 V/2x6V,16 VA
(TRHWI541-2X6)
konstrukèní materiál:
3x distanèní sloupek M3 8 mm
4x distanèní sloupek M4 10 mm
slídová podloka TO220
2x izolaèní prùchodka TO220
Vechny souèástky jsem koupil
v prodejnì GM Electronic v Plzni za
cenu okolo 350 Kè.
R1
R2
R3
D1 a D4
DZ1
C1
C2, C3
C4
TY1
K1
K2
TR1

Obr. 5. Umístìní zapalování
v motocyklu Jawa Pionýr
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