


หนาที่ 1 ของจํานวน 8 หนา 

รายละเอียดการประดิษฐ 
ชื่อท่ีแสดงถึงการประดิษฐ 

อุปกรณควบคุมการจุดระเบิดลวงหนาของระบบ CDI ดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
สาขาวิทยาการที่เก่ียวของกับการประดิษฐ 
 วิศวกรรมศาสตรไฟฟาที่เกี่ยวกับการควบคุมการจุดระเบิดลวงหนาของระบบ CDI  (Capacitor 
Charge Ignition) ดวยไมโครคอนโทรลเลอร 
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ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการที่เก่ียวของ 
 ระบบการจุดระเบิดชนิด Capacitor  Discharge Ignition หรือเรียกยอวา CDI สําหรับเครื่องยนต 
สันดาปภายในทั้งชนิด 2 จังหวะและ 4 จังหวะถูกนํามาใชเปนระบบควบคุมองศาการจุดระเบิดแทนระบบ 
Inductive Discharge อยางแพรหลายเนื่องจากมีคุณสมบัติที่ใหประสิทธิภาพการจุดระเบิดที่ความเร็ว 
รอบสูงๆของเครื่องยนตไดอยางแมนยําดีกวาระบบ Inductive Discharge 
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  หลักการการทํางานของระบบ CDI  ใชหลักการประจุพลังงานไฟฟาแรงดันสูงไวในตัวเก็บประจุ
ขนาดใหญ (Capacitor) และเมื่อไดจังหวะที่ตองการจุดระเบิด อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังก็จะถายเทพลัง
งานจากตัวเก็บประจุนั้นไปยังขดลวดจุดระเบิด และทําใหเกิดประกายไฟที่ขั้วหัวเทียนทําใหเกิดการเผา
ไหมในหองเครื่องยนต ดังที่ทราบกันแลวนั้น 

สวนการควบคุมองศาการจุดระเบิดจะอาศัยสัญญาณอางอิงที่ไดจากการหมุนของเหล็กตัดกับ 
ขดลวดที่พันบนแกนแมเหล็กหรืออุปกรณชนิดอื่นที่สามารถสรางสัญญาณไฟฟา โดยมีวัตถุประสงคเดียว
กันซึ่งจะเรียกสัญญาณไฟฟานี้วาเปนสัญญาณกระตุนการจุดระเบิด (Trigger Signal)  สัญญาณดังกลาวนี้จะ
เปนสัญญาณที่บอกตําแหนงของลูกสูบที่คงที่ ในการใชงานนั้นประกายไฟสําหรับจุดระเบิดสวนผสมเชื้อ
เพลิงจะตองถูกผลิตขึ้นมาลวงหนากอนที่ลูกสูบจะขึ้นถึงจุดศูนยตายบนโดยเรียกตําแหนงที่ผลิตประกาย
ไฟเพื่อการจุดระเบิดนี้วา “องศาการจุดระเบิด”    

เปนที่ทราบกันดีอยูแลววาถาตองการใหเครื่องยนตทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ นับเปนสิ่งจํา
เปนที่จะตองปรับองศาการจุดระเบิดหรือการจุดระเบิดลวงหนาใหเหมาะสมตามความเร็วรอบของเครื่อง
ยนตในชวงเวลาน ั้น   

ในการควบคุมการจุดระเบิดระบบ CDI ที่ควบคุมการทํางานดวยไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโคร
คอนโทรลเลอรนั้น การปรับเปลี่ยนองศาการจุดระเบิดสามารถทําไดโดยหนวงเวลาออกไปโดยคํานึงถึง
ปจจัยสองประการคือ ความเร็วรอบเครื่องยนต และภาระของเครื่องยนต  กอนที่จะสงสัญญาณไปบังคับให
อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังถายเทพลังงานจากตัวเก็บประจุไปยังขดลวดจุดระเบิด โดยเมื่อเครื่องยนต
ทํางานที่ความเร็วรอบสูงๆ จะตองมีการสั่งการจุดระเบิดลวงหนาเร็วข้ึนกวาเดิมเล็กนอย เพื่อชดเชยเวลาที่
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เสียไปในการอัดประจุใหแกตัวเก็บประจุและชดเชยเวลาในการเกิดประกายไฟในหัวเทียนซ่ึงจะนานขึ้น
เมื่อเทียบกับคาบเวลาทั้งหมด 

การหนวงเวลากอนการจุดระเบิดสามารถทําไดโดยใชอุปกรณอิเล็กทรอนิกสพื้นฐาน RC ที่ตอกัน
และคํานวณคาการหนวงเวลาตามที่ตองการ  ถาหากตองการเปลี่ยนเวลาการหนวงก็สามารถทําไดโดย
เปล่ียนอุปกรณ R หรือ C  แตในทางเทคนิคเพื่อใหประสิทธิภาพของเครื่องยนตดีที่สุด คาของการหนวง
เวลาตองแปรผันตามความเร็วรอบของเครื่องยนตซ่ึงตารางการแปรผันกับความเร็วรอบนี้จะขึ้นอยูกับคุณ
สมบัติของเครื่องยนตและมีความสัมพันธไมเปนเชิงเสน 
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  จึงไดมีการคิดคนวงจรอิเล็กทรอนิกสชนิดอนาลอกที่สามารถกําหนดระยะเวลาการหนวงไดจาก
ความเร็วรอบของเครื่องยนต ไดแบบเชิงเสนทําใหเครื่องยนตทํางานที่ประสิทธิภาพสูงขึ้นแตในขณะที่
ความตองการในการหนวงเวลาที่ความเร็วรอบตางๆเปนแบบไมเปนเชิงเสน โดยข้ึนอยูกับการออกแบบ
เครื่องยนตแตละชนิดไป ดังนั้นการออกแบบที่ดีที่สุดจึงเปนการออกแบบกําหนดการหนวงเวลาที่ควบคุม
โดยไมโครโปรเซสเซอรที่สามารถกําหนดคาการหนวงเวลาที่ความเร็วรอบตางๆเปนรูปแบบตามตองการ
ได 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกสกําลังที่ใชควบคุมการถายเทพลังงานระหวางตัวเก็บประจุและขดลวดจุด
ระเบิดสามารถใช SCR หรือ GTO หรือ MOSFET หรือ Power Transistor    ก็ได       ในอุปกรณควบคุม
การจุดระเบิดดวยไมโครโปรเซสเซอรหรือไมโครคอนโทลเลอรที่ใชกันแพรหลายอยูกอนหนานี้ไมโคร
คอนโทรลเลอรจะทําหนาที่วัดความเร็วรอบของเครื่องยนตโดยการวัดระยะเวลาระหวางสัญญาณกระตุน
การจุดระเบิดสองสัญญาณที่ตอเนื่องกันที่เกิดจากสนามแมเหล็กที่เคลื่อนตัดผานขดลวดในการหมุนแตละ
รอบของเครื่องยนต  ความแมนยําของระยะเวลาในการนับจะขึ้นอยูกับฐานสัญญาณนาฬิกาที่ผลิตจากผลึก 
Crystal หรือ Ceramic resonator คาความเร็วรอบเครื่องยนตที่วัดไดจะนําไปคํานวณคาการหนวงเวลาโดย
การประมาณแบบเสนตรงหลายเสนหรือการเปดตารางที่บันทึกไวในหนวยความจําก็ได 

อยางไรก็ตาม ระบบควบคุมการจุดระเบิดชนิดที่ใชการควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอรนี้ถึงแม
จะมีประสิทธิภาพดีที่สุดแตก็จะมีราคาที่สูง เนื่องจากตองใชอุปกรณภายนอกประกอบดวยกันหลาย
อุปกรณ เชน Crystal หรือ Ceramic resonator ที่ใชในการผลิตสัญญาณนาฬิกาที่ตองมีความแมนยําสูงซึ่งมี
ราคาแพง  ดังที่อางในสิทธิบัตรหมายเลข US 5,392,753 “Microprocessor controlled capacitor discharge 
ignition system” ออกใหแก R.E. Phelon Co., Inc. เพื่อใชเปนฐานเวลาจากในการคํานวณคาความเร็วรอบ
เครื่องยนต นอกจากนั้น ยังมีปญหาในการปองกันสัญญาณรบกวนจากการจุดระเบิดเพื่อไมใหไมโคร
คอนโทรลเลอรเกิดอาการคางหรือ Hang ไมสามารถทํางานไดอยางมีเสถียรภาพ ดังนั้นสิทธิบัตรจึงไดแก
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ปญหาดังกลาวโดยการเชื่อมตอกับอุปกรณกําลังผานอุปกรณแสง เชน Opto-couple switch ดังที่อางใน
สิทธิบัตรหมายเลข US 4,924,831 อุปกรณที่เพิ่มขึ้นเหลานี้ยิ่งทําใหราคาของระบบสูงขึ้นมาก 
ลักษณะและความมุงหมายของการประดิษฐ 

การประดิษฐตามคําขอรับสิทธิบัตรนี้มีเปาหมายที่จะใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กที่มีอยู
แลวเปนอุปกรณหลักและไมใชอุปกรณภายนอกเสริมมากเพื่อใหมีตนทุนที่ต่ํา แตยังคงสามารถใหความ
แมนยําและประสิทธิภาพของการควบคุมการจุดระเบิดที่เทาเทียมหรือดีกวาระบบที่ใชไมโคร
คอนโทรลเลอรขนาดใหญ และมีอุปกรณภายนอกเสริม        
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การประดิษฐนี้ใชไมโครคอนโทรลเลอรที่มีขนาดเล็กและราคาถูก  เชน “ATtiny15L”ซ่ึงเปนไม
โครคอนโทรลเลอร CMOS ขนาด 8 บิตของบริษัท ATMEL หรือ “PIC16C717” ซ่ึงเปนไมโคร
คอนโทรลเลอรCMOS ขนาด 8 บิตที่มี 10/12 บิต A/D ของบริษัท MICROCHIP เปนตน อยางไรก็ตามการ
ประดิษฐนี้สามารถใชกับไมโครคอนโทรลเลอรยี่หออ่ืนที่มีสัญญาณนาฬิกา และมี A/D Converter อยูภาย
ในแทนก็ได 

จากการใชวงจรภายในทั้งหมดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุดของไมโครคอนโทรลเลอรดังกลาวแลว
ส่ิงประดิษฐสามารถวัดคาความเร็วรอบและการหนวงองศาการจุดระเบิดไดตามตารางที่ตองการหนวงที่
ความเร็วรอบตางๆโดยความแมนยําจะไมขึ้นอยูกับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ใชนับหรืออุณหภูมิภาย
นอก ทําใหลดขั้นตอนการปรับแตงความถี่ของสัญญาณนาฬิกาและไมตองทําการชดเชยอุณหภูมิใดๆเลย
ทําใหอุปกรณตามการประดิษฐนี้มีความเสถียรภาพทางอุณหภูมิและไมขึ้นอยูกับคุณภาพของอุปกรณ 

นอกจากนั้นแลว การประดิษฐนี้ยังจัดใหมีวงจรสํารองในกรณีที่ ไมโครคอนโทรลเลอรเกิดทํางาน
ผิดพลาดหรือไมทํางาน วงจรสํารองจะทําใหเกิดการจุดระเบิดไดในรอบต่ํา โดยการขับอุปกรณกําลังตาม 
การประดิษฐนี้ใชวงจรทรานซิสเตอรขยายแบบ Common Emitter ซ่ึงทรานซิสเตอรหนึ่งตัวนี้จะทําหนาที่
เปนวงจรรวมสัญญาณจากสัญญาณกระตุนจุดระเบิดโดยตรงทั้งนี้เพื่อปองกันในกรณีที่ไมโคร
คอนโทรลเลอรไมทํางาน การจุดระเบิดที่รอบต่ําก็ยังเกิดขึ้นได  

จากผลดังกลาวทําใหส่ิงประดิษฐมีราคาต่ําสุดสามารถแขงกันกับระบบที่ใชไมโครคอนโทรลเลอร
อ่ืนๆไดและมีประสิทธิภาพเทาเทียมหรือดีกวา 
คําอธิบายรูปเขียนโดยยอ 25 

     รูปที่ 1ลักษณะอุปกรณ Magneto ที่จายพลังงานใหการจุดระเบิดและขดลวดกระตุนการจุดระเบิด 
Pulser coil 

    รูปที่ 2 วงจรอิเล็กทรอนิกสของอุปกรณตามการประดิษฐนี้ 
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    รูปที่ 3.แสดงความสัมพันธของ สัญญาณ จาก Charger Coil, สัญญาณจาก Pulser Coil, และ สัญญาณ 
V1, V2, V3 และ ADC_IN  ที่ปอนใหกับไมโครคอนโทรเลอร  

 การเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 
ส่ิงประดิษฐที่คิดคนขึ้นใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กที่มีอยูแลวเปนอุปกรณหลักและไมมี

อุปกรณภายนอกเสริมแตสามารถใหคาความแมนยําและประสิทธิภาพของการควบคุมการจุดระเบิดเทา
เทียมหรือดีกวาระบบที่ใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาดใหญและมีอุปกรณภายนอกเสริมไมโครคอนโทรล 
เลอรขนาดเล็กที่ใช เชน ATtiny15L ของ บริษัท ATMEL หรือ PIC16C717 ของบริษัท MICROCHIP  
เปนตน  
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เนื่องจากไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กและราคาถูกเหลานี้มีจุดดอยที่ความเที่ยงตรงของ
สัญญาณนาฬิกาต่ําจึงไมสามารถใชแหลงสัญญาณนาฬิกาภายในไดทําใหไมสามารถที่จะวัดความเร็วรอบ
ของเครื่องยนตไดอยางถูกตองในการวัดแบบใชฐานเวลามาตรฐาน จึงใชวงจรเปลี่ยนสัญญาณอนาลอก
เปนสัญญาณดิจิตอล (ADC) ที่มีอยูภายในไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กเหลานี้แลวและวงจรกําเนิดแรง
ดันอางอิงมาตรฐาน ภายในที่มีความละเอียดสูงมาเปนฐานในการวัดคาความเร็วรอบของเครื่องยนตแทน
โดยการอานแรงดันไฟตรงเปนคาดิจิตอลความเร็วรอบทดแทนการวัดที่ใชสัญญาณความถี่มาตรฐาน จึงทํา
ใหไมจําเปนตองใชสัญญาณนาฬิกาที่มีความแมนยํามาเปนตัวกําหนดในการวัด 

รูปที่ 1 เปนรูปที่แสดงลักษณะอุปกรณ Magneto ที่ประกอบดวย Charger Coil ที่จายพลังงาน
สําหรับการจุดระเบิด และขดลวดกระตุนการจุดระเบิด Pulser coil  และแกนเหล็กที่ตออยูกับเพลาขับของ
เครื่องยนตซ่ึงแกนเหล็กจะหมุนตามความเร็วรอบเครื่องยนต (ไมไดแสดงไว) 

ตามรูปที่ 1 สัญญาณที่จะนํามาใชในการวัดคาความเร็วรอบเครื่องยนตไดจากสัญญาณกระตุนการ
จุดระเบิดจาก Pulser coil   ขดลวด Pulser Coil ประกอบดวยขดลวดนําไฟฟาพันรอบแกนแมเหล็กถาวร 
ในการทํางาน แกนเหล็กที่ตออยูกับเพลาขับของเครื่องยนตซ่ึงจะทําใหแกนเหล็กหมุนตามความเร็วรอบ
เครื่องยนต เมื่อแกนเหล็กหมุนตัดสนามแมเหล็กดังกลาวจะเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาขึ้นที่ขดลวด 
Pulser Coil ซ่ึงก็คือสัญญาณกระตุนการจุดระเบิด โดย Pulser Coil จะถูกติดตั้งอยูกับที่ในตําแหนงที่เหมาะ
สมโดยตําแหนงของ Pulser Coil จะเปนตําแหนงอางอิงของการจุดระเบิด และเปนที่ทราบดีวา แรงดันไฟ
ฟาที่ไดนี้จะแปรผันโดยตรงกับความเร็วรอบของแกนเหล็กหมุนตัดสนามแมเหล็ก หรือความเร็วรอบของ
เครื่องยนต โดยเมื่อเครื่องยนตหมุนหนึ่งรอบจะเหนี่ยวนําใหเกิดแรงดันไฟฟาในขดลวด Pulser Coil หนึ่ง
ลูกคลื่น (ดังแสดงในรูปที่ 3) 

 ดังนั้นเมื่อทําการ Rectify แรงดันนี้และบันทึกคาสูงสุดไวในตัวเก็บประจุที่เหมาะสมแลวแบงแรง
ดันที่ไดโดยวงจรแบงแรงดันที่ประกอบดวยความตานทานสองตัวที่มีคาเหมาะสมเลือกคาแบงแรงดันที่ได

C:\My Documents\All Projects in 45\support for filing patents 45\inhouse researcher application\TCP\อ.พันธศักดิ์\specification 2nd edition.doc 



หนาที่ 5 ของจํานวน 8 หนา 

จากความเร็วรอบสูงสุดเชน 10,000 rpm ใหเหมาะสมกอนปอนใหกับแรงดันเขาวงจร ADC คาดิจิตอลที่
อานไดจาก ADC ก็จะเปนคาที่บอกความเร็วรอบของเครื่องยนตไดโดยตรง 

สําหรับการหนวงเวลาจุดระเบิดตามองศาที่กําหนดที่ความเร็วรอบตางๆใหมีคาความเที่ยงตรงโดย
ไมขึ้นกับคาบของสัญญาณนาฬิกานั้นทําไดโดยการใชวงจรนับเวลาสองวงจรที่ใชฐานเวลาจากสัญญาณ
นาฬิกาเดียวกัน(สัญญาณนาฬิกาดังกลาวไมคงที่) 5 

10 

15 

20 

25 

30 

การทํางานภายใน cpu เร่ิมตนจากขอบขาลงของสัญญาณ V1 ทําใหวงจรนับเวลาตัวที่1 และวงจร
นับเวลาตัวที่ 2 เร่ิมทํางาน โดย 
      วงจรนับเวลาตัวที่ 1 ใชในการนับความกวาง ของสัญญาณ V1(ความกวางของ V1 ที่ระดับ 0v)  
เพื่อใชนับเวลาความเร็วรอบเครื่องยนตโดยการสุมวัดบางสวนของคาบทั้งหมดเชนการวัดเฉพาะสัญญาณ
ซีกบวกของสัญญาณกระตุนการจุดระเบิดเปนตน 

   วงจรนับเวลาตัวที่ 2 ใชในการหนวงเวลาในการจุดระเบิด(ตามคาที่ไดจากการคํานวณที่จะกลาว
ตอไป) และความกวางของสัญญาณจุดระเบิด(สัญญาณไฟแรงสูงที่คอลยระเบิด) โดยวงจรนับเวลาตัวที่ 2 
ใชนับเวลาในการหนวงการจุดระเบิด ซ่ึงคาหนวงเวลาคํานวณไดจาก 

ถาคาบเวลาของสัญญาณนาฬิกาที่ใชในวงจรนับเวลาเทากับ Tck 
ถาคาที่ไดจากการอานวงจรนับเวลาตัวที่ 1 เทากับ n เมื่อคูณดวยตัวคงที่ k เพื่อใหระยะเวลานับเทา

กับทั้งคาบของรอบเครื่องยนต 
        
  ดังนั้น               =             ………............       (1) knTck MT

 
โดยที่  TM  คือคาบของเครื่องยนตที่หมุนครบ 1 รอบ 

 n    คือจํานวนลูกคลื่นที่เกิดจากวงจรนับ 1 
 Tck คือคาบของนาฬิกา 
 k   คือคาคงที่ที่นํามาคูณเพื่อใหไดเวลาที่เครื่องหมุนครบ 1 รอบ 

 

จากคา ADC ที่วัดความเร็วรอบเครื่องยนตโดยการแปลงคา Peak ของสัญญาณที่ไดจาก Pulser 
Coil ใหเปนเลขฐาน 2 จากนั้นนําคาที่ไดเปนตัวช้ีเพื่ออานองศาในการหนวงจุดระเบิด สมมุติวาองศาใน
การหนวงที่ความเร็วรอบที่วัดไดเทากับ m เรเดียน(องศา) คานี้เปนคาที่ไดจากการทดลอง  

ดังนั้นสามารถคํานวณจํานวนหนวยนับของวงจรนับเวลา ตัวที่ 2  ไดดังนี้ 
สมมุติที่ความเร็วรอบเครื่องยนตคาหนึ่ง จะตองตั้งคาหนวงเวลาการจุดระเบิดลวงหนาของวงจร

นับเวลาตัวที่ 2  เทากับ jTck  เพื่อใหหนวงองศาการจุดระเบิดเทากับ m เรเดียน(องศา)   
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หนาที่ 6 ของจํานวน 8 หนา 

  ดังนั้น           jTck    =  
M

m
ω

                    ……………….       (2) 

โดยที่   คืออัตราเร็วเชิงมุมของเครื่องยนตโดยมีคาเทากับ Mω
MT
π2   

j     คือจํานวนลูกคลื่นที่เกิดจากวงจรนับ 2 กอนที่จะสั่งใหหัวเทียนจุดระเบิด 
จากสมการ(1)  สามารถเขียนใหมไดโดย  = Mω Mω knTck

π2   

แทน ลงในสมการ(2) จะได Mω5 

 
    j  = 

π2
mnk    ……………….       (3)  

  
คา  อาจเปลี่ยนเปน 360 องศา ก็ไดเพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นกับหนวยของ m ที่วัดจากการทดลองซึ่ง
อาจมีหนวยเปนเรเดียนหรือองศาก็ได 

π2

10 

 
ให       L = 

π2
mk   

ดังนั้น       j = nL         ……………….       (4)     
 
โดย L เปนคาคงที่ที่ตองการหนวงองศาการจุดระเบิดที่แตละความเร็วรอบ 15 

20 

จะเห็นวาคาที่ใชในการหนวงเวลาของวงจรนับเวลาตัวที่ 2 จะไมขึ้นกับคาบเวลาของสัญญาณนาฬิกาที่ใช
นับเลย 

เนื่องจากคา  และ เปนคาคงที่ และ  เปนคาที่ไดจากการทดลอง ดังนั้นเพื่อใหไมโคร
คอนโทรลเลอรทํางานไดอยางรวดเร็ว จึงนําคา L ใสในตารางเก็บไวในตางรางหนวยเก็บความจําถาวรของ
ไมโครคอนโทรเลอร 

k π2 m

RPM คาจาก ADC L=
π2
mk  

10,000 FF 
π2
1km  

8,000 FE 
π2
2km  

7,000 FD 
π2
3km  

. . . 
. . . 

. . . 
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หนาที่ 7 ของจํานวน 8 หนา 

คาในการตั้งเวลาของวงจรนับเวลาตัวที่ 2 ไดจาก ผลคูณของคาที่นับไดจากวงจรนับเวลาตัวที่ 1 และ คาที่
อานจากตารางหนวยความจําที่ตําแหนงชี้โดยคาที่ไดจากสัญญาณ ADC 

 
เมื่อวงจรนับเวลาตัวที่ 2  นับคาหนวงเวลาเทากับ  j  แลว ไมโครคอนโทรลเลอรจะสงสัญญาณไป

บังคับให SCR นํากระแส ทําใหพลังงานที่เก็บสะสมไวในตัวเก็บประจุถายเทใหขดลวดจุดระเบิดทําใหเกิด
การสปารคที่หัวเทียนทําใหเกิดการเผาไหมเชื้อเพลิงที่กระบอกสูบตอไป   

5 

10 

15 

20 

25 

เพื่อใหการอานคาแรงดันจากสัญญาณกระตุนการจุดระเบิด ของวงจร ADC ไมถูกรบกวนโดย
สนามแมเหล็กไฟฟาที่เกิดขึ้นในคอยลจุดระเบิด ดังนั้นจะทําการอานหลังจากการระเบิดสิ้นสุดแลว เชน 
หลังจากสัญญาณซีกลบของสัญญาณกระตุนการจุดระเบิดเปนตน และการอานคาของ ADC จะทําการอาน
หลายครั้งติดตอกันแลวทําการหาคาเฉลี่ย ทั้งนี้เพื่อเปนการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดจากสัญญาณรบกวน
ตางที่อาจเกิดขึ้น สงผลใหระบบมีความเสถียรภาพที่ดียิ่งขึ้น 

  ตําแหนงของสัญญาณ Pulser Coil จะเปนตําแหนงอางอิงในการจุดระเบิดที่ความเร็วรอบตางๆ 
โดยที่ ณ ความเร็วรอบต่ําสุด(300-500 rpm)การระเบิดจะเกิดขึ้นขอบขาลงของสัญญาณซีกลบ(อาจจะเลื่อน
ออกไปอีกเล็กนอยตามชนิดเครื่องยนต) ที่ความเร็วรอบสูงสุด (10,000 rpm) การจุดระเบิดจะเกิดขึ้น ณ 
ขอบขาขึ้น ของสัญญาณซีกบวก 
   ดังนั้นจึงนําเอาสัญญาณ ซีกบวกมาเปลี่ยนเปนสัญญาณ ดิจิตอล  v1 โดยผานวงจร r3,c3,d7 และ 
q2 โดย c3 และ d7 จะทําหนาที่ปองกันไมใหสัญญาณรบกวนที่ต่ํากวาขีดกําหนด เชน 3 volt ไปสราง
สัญญาณดิจิตอลใหกับ cpu  
   สัญญาณซีกลบ ถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอลโดย r6,d6,r3,c3,และ opto couple(เอา d2,d8 ออกจากวงจร
ได) สัญญาณดิจอตอลนี้ถูกหนวงเวลาโดย r8,c4(คาที่ตองการหนวงจะแปรตามชนิดเครื่องยนต)และเปน 
สัญญาณ v2 ใหกับ cpu ในขณะเดียวกัน v2 จะปอนโดยตรงใหกับ q1 เพื่อกระตุนให scr นํากระแสการจุด
ระเบิดดังนั้นในกรณีที่ cpu ไมทํางาน การจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ําได(เครื่องยนตยังทํางานได) แตใน
กรณีที่cpu ทํางานบังคับการจุดระเบิดตามปรกติสัญญาณการจุดระเบิดจาก v2 ซ่ึงเกิดขึ้นหลังสุดก็จะไมมี
ผลตอการทํางานของเครื่องยนตเนื่องจากไดเกิดการเผาไหมเชื่อเพลิงไปแลว 
  สัญญาณจาก pulser coil จะผานวงจร rectify d4 นําเอาสัญญาณแรงดันสูงสุดซีกบวกเก็บไวใน c1 แรงดัน
ที่c1 นี้จะเปลี่ยนแปลงเปนสัดสวนโดยตรงกับ ความเร็วรอบของเครื่องยนต แรงดันครอม c1 จะถูกลดทอน
ลงใหคาสูงสุด(ที่ 10,000 rpm) มีคาเทากับ 2.56 volt โดย r1,r2 และมี c2 เปนอุปกรณลดสัญญาณรบกวน 
 สัญญาณนี้คือ adc_in ที่ปอนใหกับ cpu เพื่อเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอลที่ใชบอกความเร็วรอบของเครื่อง
ยนต  การอานคาสัญญาณความเร็วรอบนี้เพื่อปองกันสัญญาณรบกวนที่เกิดจากจุดระเบิดเครื่องยนต จะทํา
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หนาที่ 8 ของจํานวน 8 หนา 

การอานที่ขอบขาขึ้นของสัญญาณ v2 (เปนจุดที่การจุดระเบิดโดย scr ส้ินสุดแลว)และทําการอานตอเนื่อง
กัน 4 คร้ังแลวทําการหาคาเฉลี่ย) 
 
วิธีการประดิษฐท่ีดีท่ีสุด 
 เหมือนกับที่ไดบรรยายไวในการเปดเผยการประดิษฐโดยสมบูรณ 5 
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หนาที่ 1 ของจํานวน 1 หนา 

บทสรุปการประดิษฐ 
ระบบควบคุมการจุดระเบิด CDI ใชไมโครคอนโทรลเลอรขนาดเล็กที่มีอยูแลวเปนอุปกรณ

หลักและไมมีอุปกรณภายนอกเสริม แตสามารถใหคาความแมนยําและมีประสิทธิภาพที่ดี การ
ประดิษฐนี้สามารถวัดคาความเร็วรอบและการหนวงองศาการจุดระเบิดไดตามตารางที่ตองการ
หนวงที่ความเร็วรอบตางๆโดยความแมนยําจะไมขึ้นอยูกับความถี่ของสัญญาณนาฬิกาที่ใชนับหรือ
อุณหภูมิภายนอก ทําใหลดขั้นตอนการปรับแตงความถี่ของสัญญาณนาฬิกาและไมตองทําการชด
เชยอุณหภูมิใดๆเลย  ในภาคการขับอุปกรณกําลังการประดิษฐนี้ใชวงจรทรานซิสเตอรขยายแบบ 
Common Emitter ซ่ึงทําหนาที่เปนวงจรรวมสัญญาณจากสัญญาณกระตุนจุดระเบิดโดยตรง ทั้งนี้
เพื่อปองกันในกรณีที่ไมโครคอนโทรลเลอรไมทํางานซึ่งการจุดระเบิดของเครื่องยนตที่รอบต่ําๆก็
ยังสามารถเกิดขึ้นได

5 

10 
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ขอถือสิทธิ 
1. วิธีการควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ที่ไมขึ้นกับความเที่ยงตรงของ

สัญญาณนาฬิกาซึ่งประกอบดวยขดลวดนําไฟฟาที่พันอยูบนแกนแมเหล็ก(Pulser Coil) ซ่ึงวางใกล
กับโลหะทรงกระบอกที่ภายในมีแมเหล็กจํานวนหนึ่งติดอยู  ภายในโลหะทรงกระบอกดังกลาวยังมี
แกนโลหะซึ่งพันดวยขดลวดนําไฟฟา(Charger Coil) บรรจุอยูและจะถูกเหนี่ยวนําใหเกิดพลังงานไฟ
ฟาซึ่งจะถูกนําไปเก็บไวในตัวเก็บประจุโดยพลังงานดังกลาวจะถูกนําไปใชในการจุดระเบิดเครื่อง
ยนตสันดาปภายในโดยการควบคุมของหนวยควบคุมขนาดเล็ก  โลหะทรงกระบอกดังกลาวจะหมุน
ดวยอัตราเร็วเชิงมุมเปนสัดสวนกับอัตราเร็วเชิงมุมของเครื่องยนต   Pulser Coil  ดังกลาวจะทําหนาที่
สงสัญญาณไปยังหนวยควบคุมขนาดเล็กเพื่อทําการกําหนดเวลาการจุดระเบิด  วิธีการกําหนดเวลา
การจุดระเบิดดังกลาว มีลักษณะเฉพาะคือ จะทําการนับจํานวนลูกคลื่นโดยวงจรนับที่ 1 ซ่ึงใช
สัญญาณนาฬิกาจากหนวยควบคุมขนาดเล็ก โดยทําการนับภายในชวงเวลาที่ไดรับสัญญาณสวนใด
สวนหนึ่งจาก Pulser Coil    หนวยควบคุมขนาดเล็กยังไดทําการหาจํานวนรอบเครื่องยนตโดยแปลง
คาสัญญาณสูงสุดจาก Pulser Coil เปนขอมูลดิจิตอลโดยวงจร Analog to Digital Converter (ADC) 
และนําขอมูลแบบดิจิตอลดังกลาวไปเปรียบเทียบกับเพื่อหาคาจากตารางซึ่งเปนคาที่เปนสัดสวนกับ
มุมการจุดระเบิดลวงหนาซึ่งไดจากการทดลอง จากนั้นนําคาดังกลาวที่ไดจากตารางไปคํานวณกับ
จํานวนลูกคลื่นที่นับไดจากวงจรนับที่ 1 เพื่อหาจํานวนลูกคลื่นที่จะนําไปใชกําหนดเวลาการจุด
ระเบิดโดยวงจรนับที่ 2 ซ่ึงใชสัญญาณนาฬิกาจากหนวยควบคุมขนาดเล็ก สัญญาณจุดระเบิดจะเกิด
ขึ้นภายหลังจากที่วงจรนับที่ 2 ไดทําการนับครบตามจํานวนลูกคลื่นตามที่ไดคํานวณไวดังกลาว 
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2. วิธีการควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ตามขอถือสิทธิที่ 1 การนับ
จํานวนลูกคลื่นโดยวงจรนับที่ 1 ซ่ึงใชสัญญาณนาฬิกาจากหนวยควบคุมขนาดเล็ก จะทําการนับภาย
ในชวงเวลาที่ไดรับสัญญาณดานบวกจาก Pulser Coil 

3. วิธีการควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ตามขอถือสิทธิที่ 1 การนับ
จํานวนลูกคลื่นโดยวงจรนับที่ 1 ซ่ึงใชสัญญาณนาฬิกาจากหนวยควบคุมขนาดเล็ก จะทําการนับภาย
ในชวงเวลาที่ไดรับสัญญาณดานลบจาก Pulser Coil 

4. วิธีการควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ตามขอถือสิทธิที่ 1 การอานขอ
มูลแบบดิจิตอลดังกลาวเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับตารางเพื่อหาคาที่เปนสัดสวนกับมุมการจุดระเบิด
ลวงหนาซึ่งไดจากการทดลอง จะทําการอานอยางนอย 2 คร้ัง และนํามาหาคาเฉลี่ยเพื่อนําไปเลือก
คาที่เปนสัดสวนกับมุมการจุดระเบิดลวงหนาซึ่งไดจากการทดลอง 

5. วิธีการควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ตามขอถือสิทธิที่ 1 การอานขอ
มูลแบบดิจิตอลดังกลาวเพื่อนําไปเปรียบเทียบกับตารางเพื่อหาคาที่เปนสัดสวนกับมุมการจุดระเบิด
ลวงหนาซึ่งไดจากการทดลอง จะทําการอานหลังจากที่มีการจุดระเบิดเสร็จสิ้นแลว 
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6. อุปกรณควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ที่ไมขึ้นกับความเที่ยงตรง
ของสัญญาณนาฬิกาประกอบดวย Charger Coil ซ่ึงตอเขากับวงจร Rectifier และสงผานพลังงานไฟ
ฟาไปเก็บไวในตัวเก็บประจุซ่ึงจะถูกควบคุมการสงผานพลังงานดังกลาวไปยังขดลวดจุด
ระเบิด(Ignition coil) ดวยอุปกรณสวิทชิ่ง    อุปกรณควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายใน
ดวยระบบ CDI ที่ไมขึ้นกับความเที่ยงตรงของสัญญาณนาฬิกา มีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณสวิทชิ่ง 
ดังกลาวจะถูกควบคุมดวยหนวยควบคุมขนาดเล็กซึ่งจะทําการคํานวณองศาการจุดระเบิดโดยรับ
สัญญาณจาก Pulser Coil ซ่ึงตอเขากับวงจร Rectifier เพื่อจะสงผานสัญญาณดานบวกเขาไปยังวงจร
แบงแรงดันและสงสัญญาณเขาไปยังหนวยควบคุมขนาดเล็กเพื่อหารอบของเครื่องยนตและองศาใน
การจุดระเบิดตอไปและสัญญาณดังกลาวยังตอเขากับวงจรแปลงสัญญาณใหเปนดิจิตอลและตอเขา
กับหนวยควบคุมขนาดเล็กเพื่อหาคาบเวลาของเครื่องยนตโดยใชฐานสัญญาณนาฬิกาของหนวยควบ
คุมขนาดเล็กและหนวยควบคุมขนาดเล็กจะทําการคํานวณเพื่อหาเวลาในการจุดระเบิดตามองศาที่
เหมาะสมสําหรับแตละความเร็วรอบของเครื่องยนตตอไป  สวนสัญญาณดานลบจาก Pulser Coil จะ
ถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอลและมีการหนวงเวลาโดยอุปกรณตานทานและตัวเก็บประจุซ่ึง
สัญญาณดิจิตอลดังกลาวจะถูกสงไปยังหนวยควบคุมขนาดเล็กและยังสงไปยังวงจรขยายกระแสเพื่อ
กระตุนใหอุปกรณ สวิทชิ่ง เพื่อจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ําในกรณีที่หนวยควบคุมขนาดเล็กไม
ทํางาน 
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7. อุปกรณควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายในดวยระบบ CDI ที่ไมขึ้นกับความเที่ยงตรง
ของสัญญาณนาฬิกาประกอบดวย Charger Coil ซ่ึงตอเขากับวงจร Rectifier และสงผานพลังงานไฟ
ฟาไปเก็บไวในตัวเก็บประจุซ่ึงจะถูกควบคุมการสงผานพลังงานดังกลาวไปยังขดลวดจุด
ระเบิด(Ignition coil) ดวยอุปกรณสวิทชิ่ง    อุปกรณควบคุมการจุดระเบิดเครื่องยนตสันดาปภายใน
ดวยระบบ CDI ที่ไมขึ้นกับความเที่ยงตรงของสัญญาณนาฬิกา มีลักษณะเฉพาะคือ อุปกรณสวิทชิ่ง 
ดังกลาวจะถูกควบคุมดวยหนวยควบคุมขนาดเล็กซึ่งจะทําการคํานวณองศาการจุดระเบิดโดยรับ
สัญญาณจาก Pulser Coil ซ่ึงตอเขากับวงจร Rectifier เพื่อจะสงผานสัญญาณดานลบเขาไปยังวงจร
แบงแรงดันและสงสัญญาณเขาไปยังหนวยควบคุมขนาดเล็กเพื่อหารอบของเครื่องยนตและองศาใน
การจุดระเบิดตอไปและสัญญาณดังกลาวยังตอเขากับวงจรแปลงสัญญาณใหเปนดิจิตอลและตอเขา
กับหนวยควบคุมขนาดเล็กเพื่อหาคาบเวลาของเครื่องยนตโดยใชฐานสัญญาณนาฬิกาของหนวยควบ
คุมขนาดเล็กและหนวยควบคุมขนาดเล็กจะทําการคํานวณเพื่อหาเวลาในการจุดระเบิดตามองศาที่
เหมาะสมสําหรับแตละความเร็วรอบของเครื่องยนตตอไป  สวนสัญญาณดานบวกจาก Pulser Coil 
จะถูกเปลี่ยนเปนสัญญาณดิจิตอลและมีการหนวงเวลาโดยอุปกรณตานทานและตัวเก็บประจุซ่ึง
สัญญาณดิจิตอลดังกลาวจะถูกสงไปยังหนวยควบคุมขนาดเล็กและยังสงไปยังวงจรขยายกระแสเพื่อ
กระตุนใหอุปกรณ สวิทชิ่ง เพื่อจุดระเบิดที่ความเร็วรอบต่ําในกรณีที่หนวยควบคุมขนาดเล็กไม
ทํางาน  
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