АВТОМОБИЛЕН
ОСЦИЛОСКОП
Ръководство за начинаещи

Y-ос

Нулева линия

X-ос

Всички осцилоскопи имат екрани, на които се показват
осцилограмите. Екрана на осцилоскопа е разделен на равни
интервали(раздели), които позволяват визуална интерпретация
на параметрите на сигнала.

ЕКРАН НА ОСЦИЛОСКОПА

Графиките, показани на монитора, се наричат
осцилограми. Тази форма на визуализация
показва промяната на напрежението във
времето.
Деленията,
отбелязани
на
хоризонталната ос, позволяват измерването
на времевите параметри, а вертикалната ос
Y позволява да се измерват стойностите на
напрежението (или други параметри като ток
или налягане). Осцилоскопът може да
показва промените на един или повече
входни сигнала с течение на времето, като
позволява да се отчита амплитудата и
формата на напрежението, както и да се
правят фазови и честотни измервания. Ако
към осцилоскопа няма включен източник на
сигнал, осцилограмата е представена от
права линия, наречена "нулева линия", тъй
като представлява ниво, съответстващо на
напрежение 0V на входа на осцилоскопа.
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Вертикална: Това е големината или
усилването на сигнала. Можете да
контролирате обхвата на напрежението
за всеки канал отделно.

Панел за управление

Хоризонтална: Това е времевата база.
Използвайте контролата за време, за
да зададете хоризонталната времева
база на екрана.

Синхорнизация:
Това
е
синхронизацията
на
осцилоскопа.
Използвайте нивото на синхронизация,
за да стабилизирате повтарящи се във
времето сигнали или да прихванете
единични импулси.

Осцилоскопът се състои от три различни системи - вертикална,
хоризонтална и система за синхронизация. Панелът за управление на
осцилосцкопа е разделен на тези три секции. Когато използвате
осцилоскопа, вие настройвате параметрите в тези системи, за да
прихванете входящия сигнал.

ТРИТЕ СИСТЕМИ
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DC режим
0 волта

0 волта

AC режим

Изключено инвертиране (сигналът не е инвертиран)

Позиция:
Позволява
ви
да
премествате
осцилограмата нагоре и надолу, така че тя да е
точно там, където искате на екрана.
Обхват: Тази настройка е мащабиращ фактор,
който променя размера на формата на сигнала на
екрана. Задава максималното напрежение, което
можете да видите на екрана.
AC/DC режим: В режим DC, осцилограмата
съдържа както AC, така и DC съставките на
сигнала. Когато е необходимо да видите позадълбочено някои сигнали, използвайте AC
режима, който премахва DC сигнала и може да
увеличите
повече
осцилограмата,
за
да
наблюдавате малки смущения.
Инвертиране: Тази функция е пряко свързана с
това как ще се показва сигналът на екрана. Тя ви
позволява да показвате измерения сигнал, обърнат
(инвертиран) на екрана.

Включено инвертиране (сигналът е инвертиран)

Вертикалните контроли се използват за позициониране и
мащабиране на осцилограмата вертикално, избор на метода
на работа на вертикалния усилвател (AC/DC режим) и други
параметри на сигнала.

Биполярно/еднополярно управление: Когато е
настройката е на “bipolar”, се показват както
положителните, така и отрицателните стойности на
сигнала. При настройка “unipolar” се покават само
положителните стойности на сигнала.

ПАРАМЕТРИ НА ВЕРТИКАЛНАТА СИСТЕМА
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Панел за увеличаване

Обхват по време: Позволява ви да изберете
скоростта, с която се извежда осцилограмата
на екрана. Смяната на времевата база ви
позволява да гледате по-дълги и по-кратки
интервали от време на входния сигнал.
Увеличаване: Някои осцилоскопи имат
специални
настройки
за
хоризонтално
увеличение, които ви позволяват да
показвате увеличена част от осцилограмата
на екрана.
Позиция: Хоризонталното управление на
позицията премества осцилограмата наляво
и надясно точно на мястото, където искате, на
екрана. При някои осцилоскопи настройката
пре-тригер действа като позиционен контрол.

Обхват по време

Хоризонталната система на осцилоскопа е най-тясно свързана с
прихващането на входния сигнал. Хоризонталните контроли се
използват за позициониране и мащабиране на осцилограмата
хоризонтално. Най-важната настройка тук е обхватът по време.

ПАРАМЕТРИ НА ХОРИЗОНТАЛНАТА СИСТЕМА
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Източникът на синхронизация е Канал A и само на него е
подаден входен сигнал. Видът на синхронизацията е Автоматична

Пре-тригер линия

Синхронизация по нарастващ фронт на сигнала

Ниво на синхронизацията: Това е стойността на
напрежението, при което осцилоскопа започва да
рисува осцилограмата. Линията за нивото на
синхронизация на главния екран обозначава нейното
ниво.
Фронт на синхронизацията: Можете да изберете
фронта (нарастващ или спадащ), по който да се
извърши синхронизацията.
Пре-тригер: Това е начин на изобразяване на
сигнала, който помага за детайлно разглеждане на
части от сигнала преди момента, от който започва
синхронизацията.
Вид на синхронизацията: Автоматичната се
използва при измерване на периодично повтарящи се
във
времето
сигнали.
При
многоканалните
осцилоскопи е необходимо да се укаже, по сигнала от
кой канал ще се извърши синхронизацията. Единична
синхронизация се използва за разглеждането на
сигнал състоящ се от импулси с еднаква форма или
при единичен импулси.

Ниво на синхронизация

Синхронизацията е една от основните функции на осцилоскопа.
Моментът на синхронизация определя точката във времето, при която
повтарящата се осцилограма може да се наблюдава неподвижна на
екранаане. Моментът, в който артирането на новия екран започва, се
нарича "задействащ" момент.

СИСТЕМА ЗА СИНХРОНИЗАЦИЯ

Източник на синхронизацията: Позволява да се
избере по кой входен канал да се извършва
синхронизацията.
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Входни сонди

Можете да избирате между различни входни
сонди за всеки входен канал отделно. Найизползвани входни сонди са:
•
•

Coil-on-Plug щипки;
Индуктивни щипки;

•

Входни затихватели;

•
•

AC/DC токови клещи;
Датчици за налягане (Налягане на турбото,
налягане в комън рейл системата).

С помощта на редактора на входните сонди
можете да редактирате или добавяте свои
собствени сонди, за да изпълните измерването.
Много е важно входните сонди поне да достигат
или да надвишават честотната лента на
осцилоскопа.

За да извършвате измервания на високи напрежения или
токови сигнали, като: инжектори, първично и вторично
запалване и т.н., трябва да разширите обхвата на осцилоскопа
с подходяща входна сонда.

ВХОДНИ СОНДИ И ОБХВАТИ
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Автомобилни менюта (пресети)

Датчици: Съдържа голям набор от датчици
като: дебитомери, ламбда сензори, датчици
на колянов и разпределителен вал, ABS,
MAP, TPS и др.
Инжектори: Включва различни видове
бензинови, дизелови и LPG/CNG инжектори.
Запалване:
Покрива
всички
видове
първични и вторични запалвания: coil-onplug, директно, DIS, дистрибуторно и др.
Дизел: Включва common rail датчик за
налягане и инжектори, датчик за налягане
на турбото, датчици на налягане и
количество на горивото и др.
Електрическа
система:
Позволява
извършването на тестове на акумулатора и
на системата на зареждане, както и
измервания на потенциометри и соленоиди.
Комуникация: Измервания на CAN шината

Автомобилните менюта (пре-сети) автоматично настройват
времевата база, позицията на синхронизация и др. С помощта
на пре-сетите можете лесно да направите различни
измервания на датчици, запалване, инжектори. Редакторът на
пре-сетите ви позволява да добавяте нови и да редактирате
съществуващи такива.

АВТОМОБИЛНИ МЕНЮТА (ПРЕ-СЕТИ)
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Курсорите следват показалеца на мишката и
изобразяват стойностите по X и Y осите в конкретна точка

Курсорите са много полезни, когато определяте точната
стойност на параметъра по оста Y и времето по оста X. Можете
също да измерите разликата в стойностите X и Y между две
точки.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАРКЕРИ - КУРСОРИ

С помощта на курсорите можете лесно
да измерите разликата в стойностите X и
Y между две точки. Трябва само да
кликнете върху местоположенията на
графиката, които искате да измерите, и
това поставя временния статичен маркер
в избраната точка. Когато се поставят
два маркера, се показват стойностите на
абсолютната разлика във времето. Тази
функция не е достъпна по време на
измерване!
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Атмосферно налягане

Натискането на специалния бутон пуска или
спира разтегаема 720-градусова линийка, която
може да се разтяга с ляв клик на мишката и
премества с хващане за нейните стрелки.
По линийката могат да се поставят неограничен
брой маркери, показващи градусите в определена
точка. Маркерите могат да се местят чрез ляв
клик и задържане върху маркера или неговия
текст. Позицията на линийката и маркерите се
заключва, когато графиката се увеличи от панела
за увеличаване. Тази функция не е налице,
докато се извършва измерване!
В примера отляво е показана осцилограмата на
компресия в цилиндъра. Можете ясно да видите
720 градусовите маркери, както и стойностите на
налягането и вакуума. Вижте още на слайд 16.

720° линийката улеснява диагностиката, позволявайки ви да
направите измерване, съответстващо на пълния цикъл на
работа на четиритактовия двигател, който изисква два оборота
(720 °) на коляновия вал.

ИЗМЕРВАТЕЛНИ МАРКЕРИ - 720° ЛИНИЙКА
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Нула волта

Положително
напрежение около 7V

Отрицателно напрежение
Около 1V

Сигналът от CKP датчика представлява
серия от повтарящи се електрически
импулси на напрежение. На базата на тези
импулси бордовия контролер управлява
горивните дюзи и системата за запалване.
Вляво е показана типична осцилограма на
датчик за положение на коляновия вал от
интуктивен вид. Обърнете внимание на
биполярното напрежение. В този случай
обхватът по напрежение е настроен на
±10V, а този по време - на 200mS.

Чрез датчика за положението на коляновия вал (СКР) се
извършва синхронизацията в системата за впръскване на
гориво и системата за запалване. СКР подава към бордовия
контролер сигнал за честотата на въртене и положението на
коляновия вал.

ОСЦИЛОГРАМИ – ДАТЧИК ЗА ПОЛОЖЕНИЕ НА КОЛЯНОВ ВАЛ
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Положително напрежение около140V

Ток в положителната посока 12A

Нула волта и нула ампера

Ток в отрицателна посока -12A

Пиезо инжекторите правят дизеловите
двигатели още по-чисти, икономични, мощни
и тихи. В някои Common Rail системи се
извършват до пет впръсквания за един
цикъл на двигателя. Тези инжектори работят
чрез преминаване на електрически ток през
пакет от пиезо кристали, което ги кара да се
разширяват. Разширяването и свиването на
кристалите измества горивото в инжектора,
което накара иглата да се отвори и затвори
изключително бързо.
Това е типична осцилограма от Common Rail
пиезо инжектор. По време на отварянето на
пиезо инжектора се генерира положителен
ток до 12 ампера. Инжекторът трябва да
бъде затворен ръчно и това води до
отрицателни текущи стойности! Забележете
високото положително напрежение (до 140V)
и имайте предвид, че в този случай трябва
да бъде свързан атенюатор 10:1 или 20:1
към входа на осцилоскопа!

Common Rail инжекторите осигуряват фин електронен контрол на времето и
количеството на впръскване на горивото, а по-високото налягане осигурява
по-добра атомизация на горивото. Инжекторите могат да бъдат задействани
бързо няколко пъти по време на цикъла на впръскване. С този прецизен
контрол върху впръскванията, по-малки количества гориво могат да бъдат
разпределени преди и след ГМТ, за да се стимулира пълно и точно изгаряне.

ОСЦИЛОГРАМИ – КОМЪН РЕЙЛ ПИЕЗО ДЮЗИ
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Пробивно напрежение

Време на горене

Бобината е сърцето на запалителната система. Тя се
състои от две намотки (първична и вторична), навити
около желязна сърцевина. Тези намотки са изолирани
една от друга и цялата бобина е капсулована в масло.
Запалителните системи могат да се разделят на
следните видове:
• Дистрибуторно;
• Директно – отеделна бобина за всеки цилиндър;

• Coil-on-Plug (COP) тип;
• DIS запалване.

Затихващи колебания
Пре-тригер линия

Първичното напрежение може да достигне до 300400V, така че за получаването на осцилограмата на
първичното запалване, трябва задължително да се
използва атенюатор 20:1 към входа на осцилоскопа.
Осцилограмата съдържа конкретни точки и раздели,
всеки, от които говори за състоянието на отделните
компоненти на системата за запалване: запалителни
свещи, кабели за високо напрежение, бобина и т.н.

Системата за запалване възпламенява горивната смес в
бензиновите двигатели и е разделена на две електрически вериги първична и вторична. Първичната верига е с ниско напрежение (до
около 400V). Тази верига работи само с ток на акумулатора и се
управлява от комутатора или електронния прекъсвач на
запалването.

ОСЦИЛОГРАМИ – ПЪРВИЧНА ВЕРИГА НА ЗАПАЛВАНЕТО
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Ъгъл на затворено състояние на контактите:
Ъгълът, на който се превърта коляновия вал от
момента на началото на натрупването на енергията в
първичната намотка на бобината до момента на
възникване на искрата в свещта. Това е времето, през
което ECU-то позволява на тока да протича през
първичната намотка на бобината.

Пробивно напрежение
Възпламеняване на горивната смес

Ъгъл на предварение: Ъгълът, на който се превърта
коляновият вал от момента на възникване на искрата
до момента на достигане на съответния цилиндър на
горна мъртва точка. Всяка запалителна система
осигурява взаимовръзка между ъгъла на предварение
на искрата, оборотите на двигателя и натоварването
на двигателя.

Време на горене

Затихващи колебания

Пробивно напрежение: Зависи от разстоянието
между електродите на свещите и състава на сместа в
цилиндрите. Възниква в момента, в който се прекъсва
тока през първичната намотка на запалителната
бобина. Типично е между 7 kV и 12 kV.

Ъгъл на затворено състояние на контактите

Цилиндър 1

Цилиндър 2

Цилиндър 3

Цилиндър 4

Три основни компонента изграждат вторичната верига на
запалителната система – запалителната бобина, разпределителя и
свещта. В системите COP се използва индивидуална бобина за
всяка свещ като всяка бобина е директно върху запалителната
свещ и не използват външни високоволтови кабели. Всяка бобина
също има независим първичен кръг, който трябва да бъде тестван
поотделно.

Възпламеняване на горивната смес: Това е точката,
в която започва истинската искра. Илюстрира
енергията, необходима за действителното иницииране
на искра и нейното поддържане.
Време на горене: Обикновено е от 1.5mS до 2mS.
Това е действителното време, през което се подава
искра към свещта.

ОСЦИЛОГРАМИ – COIL-ON-PLUG ВТОРИЧНО ЗАПАЛВАНЕ
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ACKNOWLEDGE BIT
CAN high

CAN low
ACKNOWLEDGE BIT

CAN контролерът е свързан към всички
компоненти в мрежата чрез тези два
проводника. Всеки мрежов възел има
уникален идентификатор. Всички ECU по
шината свързани паралелно и затова всички
възли виждат всички данни през цялото
време. Един възел отговаря само когато
открива свой собствен идентификатор.
CAN bus е протокол, базиран на съобщения,
предназначен специално за автомобилни
приложения, но се използва и в други области
като космическа промишленост, индустриална
автоматизация и медицинско оборудване. Той
е специално разработен за бърз сериен обмен
на данни между електронни контролери в
моторни превозни средства и свързва
отделните системи и сензори. Позволява на
автомобилните компоненти да комуникират на
едноканална
или
двуканална
мрежова
информационна шина до 1Mbps. CAN е един
от петте протокола, използвани в OBD-II
стандарта за диагностика.

CAN (Controller Area Network) е комуникационна шина,
разработена от Bosch и позволява на контролерите и
устройствата да комуникират помежду си в превозното средство
без хост компютър. CAN използва два отделни проводника за
комуникация. Те се наричат CAN high и CAN low.

ОСЦИЛОГРАМИ – CAN КОМУНИКАЦИОННА ШИНА
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Най-високата стойност
на налягането

Налягане около
атмосферното

Атмосферно налягане

За да се получи осцилограмата на налягането в
цилиндъра, на мястото на някоя от свещите трябва да се
завие датчик за налягане. Осцилограмата на налягането в
цилиндъра ви позволява да определите:
• Истинският ъгъл на предварение на запалването по
съотношението между ГМТ и високоволтовият импулс
на напрежение.
• Състоянието на механичната част на двигателя по
разликата в налягането преди и след компресията
• Правилното положение на изпускателния
разпределителен вал по ъгъла на отваряне на
изпускателния клапан.
• Правилното положение на всмукателния
разпределителен вал по положението на застъпване на
клапаните и момента на отваряне на всмукателния
клапан.
• Състоянието на направляващата втулка на
изпускателния клапан по формата на осцилограмата.

В тези зони имаме вакуум

Положението на характерните точки и участъци на графиката
на налягането в цилиндъра на един бензинов двигател
позволява да се определи взаимното положение на коляновия
и газо-разпределителните валове, а измерването и
сравнението на стойностите на абсолютното налягане в
цилиндъра в някои характерни точки, позволява да се
определи състоянието на уплътненията на цилиндъра. Могат
да се идентифицират и сериозни механични дефекти в
изследвания цилиндър.

• Проходимостта на изпускателната система по
стойността на налягането в момента на изпускане на
газовете.
• Наличието и количественото значение на вакуума във
входния всмукателен колектор.
• Наличието на хлабина в ангренажният ремък по
разликата в ъглите на застъпване на клапаните от един
кадър на осцилограмата към следващия кадър.

ОСЦИЛОГРАМИ – ДАТЧИК ЗА НАЛЯГАНЕ В ЦИЛИНДЪРА
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В това ръководство са използвани осцилоскопите от фамилията CarScope за
извършването на всички измервания! В програмата има предварително зададени
настройки за измерване (пре-сети), специфични за датчиците, и просто трябва да
изберете датчика, изпълнителния механизъм или запалителната верига, която ще бъде
тествана, а софтуерът автоматично зарежда необходимите настройки и ви дава пълни
подробности как да свържете устройството, еталонни осцилограми и обща техническа
информация за изпитвания компонент или система. Всички осцилоскопи от фамилията
са мотор-тестери с големи възможности, подходящи за всички автомобили. Можете да
избирате от много автомобилни принадлежности, които отговарят на вашите задачи за
измерване. В CarScope устройствата отсъстват проблемите с USB връзката, характерни
за повечето автомобилни осцилоскопи.
CarScope Plus е висококачествен четириканален цифров осцилоскоп с повишена
скорост, специално конструиран за автомобилната индустрия. Когато искате скорост,
точност и надеждност, това е умният избор. CarScope Plus използва LAN ethernet връзка
и има система за синхронизация с висока стабилност, изработена от четири независими
хардуерни схеми. Plus е подобрена версия на CarScope LAN и е достъпен начин за
диагностициране на днешните високотехнологични автомобили.
CarScope LAN е система, специално разработен като надежден и лесен за употреба
инструмент предимно за професионалисти в областта на автомобилните сервизи.
Състои се от компютърна програма и хардуерно устройство. CarScope LAN използва LAN
ethernet връзка за връзка с компютъра.
CarScope Viso е професионален тестер за автомобилни компоненти с цветен дисплей и
сензорен екран и е цялостно решение за всички ваши нужди. С Viso Вие постигате
забележителни резултати в компактен дизайн с функции като: USB свързаност, тестер за
компоненти с вградени предварително зададени конфигурации, първично и вторично
запалване с предварителни настройки, двоен графичен волтметър, честотомер и
детайлно помощно меню.

СЕМЕЙСТВОТО НА CARSCOPE ОСЦИЛОСКОПИТЕ
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