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ABSTRAKT 

Tato diplomová práce se zabývá základním popisem návrhu hardwaru řídící jednotky pro 

dieselový vstřikovací systém. V úvodu práce je blokově popsán systém dieselového 

vstřikování Motorpal Common Rail. Dále jsou popsány požadavky kladené na hardware řídící 

jednotky. Následuje popis bloků, které byly vybrány pro provedení úprav. Druhá část práce 

popisuje samotný návrh zapojení řídící jednotky. V této části je podrobně rozepsán návrh 

každého bloku. Následující část popisuje rozložení prvků na desce plošných spojů. Závěr 

práce porovnává navrhovanou verzi řídící jednotky s předchozími verzemi. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Řídící jednotka, systém dieselového vstřikování, ochrana obvodů, spínaný zdroj, ztrátový 

výkon, chlazení 

ABSTRACT 

This master’s thesis deals with the basic design of diesel injection control unit hardware. 

There is a description of the whole blocks of Motorpal Common Rail diesel injection system 

in the introduction. Next are described requirement of control unit hardware. In the following 

are descriptions of parts, which was choosed for adjustment. The second part of thesis 

describes the whole design of control unit wiring diagram. There is described each block in 

detail in this part. Next part describes component placement on printed circuit board. The 

conclusion of thesis compare designed version of control unit with elderly versions. 

KEY WORDS 

Control Unit, Diesel Injection System, Circuit Protection, Switching Mode Power Supply, 

Power Dissipation, Cooling 
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ÚVOD 

Malá i velká zařízení různého využití, pracovní stroje, generátory, pohyblivé stroje a 

automobily potřebují pro svoji činnost energii. Zpravidla, pokud se jedná o mobilní zařízení, 

odpadá možnost připojit jej do elektrické distribuční sítě. U těchto zařízení se tedy hojně 

využívá vznětových (tzv. dieselových) motorů. 

Výkon motorů je různý. Může se pohybovat od desítek kW (např. malé pracovní stroje, 

automobily), přes střední výkony, které se pohybují řádově ve stovkách kW (zemědělská 

technika, velké pracovní stroje, generátory). Výkon může končit klidně až na hodnotách 

jednotek a desítek MW (lokomotivy, lodní motory). Ať už je však výkon jakýkoliv, je potřeba 

tyto motory vhodně řídit. 

V 80. letech se pomalu začíná objevovat sériová výroba vznětových motorů, které již 

nejsou řízené pouze mechanicky. Na počátku se začal využívat elektrický ventil pro zastavení 

dodávky paliva a různé elektrické žhavící systémy pro usnadnění startu studeného motoru. 

Postupem času se přešlo i na elektrické ovládání mechanického vstřikovacího systému, 

plynový pedál už nebyl spojen přímo mechanicky, ale vazbou přes řídící elektroniku. 

Využívání elektronických systémů ovládajících vstřikovací systém má tři základní 

důvody. Prvním je dosažení efektivnějšího využití paliva, dále snížení tvorby škodlivých 

emisních plynů a nakonec možnost zvýšení výkonu při použití stejného motoru. První a druhý 

důvod jsou v současné době aktuální témata. Výsledkem vývoje těchto systémů je poslední 

generace vstřikovacího dieselového systému (tzv. Common Rail). Ten umožňuje velkou 

volnost v oblastech časování vstřikování, vstřikovacích tlacích a průbězích vstřiků. Systém 

Common Rail tedy dosahuje lepších výsledků než předchozí vstřikovací systémy. 

Důležitým prvkem elektronických systémů je řídící jednotka, která zpracovává potřebné 

informace (naměřené hodnoty apod.) a ovládá výstupní zařízení (vstřikovače, akční členy, 

…). Řídící jednotka je komplexní zařízení obsahující různá signálová přizpůsobení, výkonové 

obvody a řídící obvod (nejčastěji mikrokontrolér). 
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1 SYSTÉM COMMON RAIL 

1.1 Obecný popis systému 

Předchozí systémy vstřikování paliva využívají výhradně systém tzv. „čerpadlo – tryska“. 

Každá vstřikovací tryska tedy má svojí vlastní čerpadlovou jednotku. Ta může být umístěna 

mimo vstřikovač a palivo je potom vedeno vysokotlakým potrubím. Jsou však i čerpadlové 

jednotky umístěné přímo v jednom bloku se vstřikovačem. Řízení těchto jednotek je však 

náročnější než u samotného čerpadla. 

Jelikož se jedná o mechanickou záležitost, tak není možné výrazněji měnit časování a 

velikost výstupního tlaku čerpadla. Se změnou otáček se také mění vstřikovací tlak, který zase 

ovlivňuje kvalitu provedení samotného výstřiku (otevření vstřikovače a dostatečné rozprášení 

paliva). A například rozložení jednoho výstřiku na více jak 2 dávky už s mechanickým 

řešením také není možné. 

Systém vstřikování paliva Common Rail, jak už název napovídá, je založen na 

společném vedení. Toto vedení je vysokotlaké, skládá se z jedné trubice (pracovní název 

„rail“) s pracovním tlakem více než 2000 barů. O tlak v tomto vedení se stará vysokotlaké 

čerpadlo. Čerpadlo je řízeno pomocí škrtícího elektromagnetického ventilu, omezujícího 

průtok přívodu paliva. Dále je na railu umístěn snímač tlaku a vysokotlaký elektromagnetický 

ventil sloužící pro omezení tlakových špiček a snižování tlaku. Na obrázku 1.1 je vyobrazení 

komponent systému. 

 

Obrázek 1.1 Schéma komponentů vstřikovacího systému Common Rail 
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Každý vstřikovač je samostatně napojen vysokotlakým potrubím na rail. Vstřikovače 

jsou další elektronicky řízenou částí systému, vyráběné ve dvou provedeních. Prvním 

provedením je piezoelektrické ovládání, které nachází uplatnění hlavně u malých motorů. 

Jeho výhodou je, že dokáže rychle reagovat, takže najde uplatnění u motorů využívajících 

více výstřiků paliva v jednom pracovním cyklu motoru. Nevýhodou je, že toto provedení 

nedokáže vystřikovat větší dávky paliva. Pro ovládání stačí piezoelektrickému ovládání 

dostatečně vysoké napětí (až 200 V). 

Druhé provedení je elektromagnetické ovládání. To sice není tak rychlé, ale zvládá i 

velké dávky paliva, takže je vhodnější pro motory s větším objemem a nižšími pracovními 

otáčkami. Elektromagnetické ovládání potřebuje velké ovládací proudy. Pro svůj chod je 

ovládán více hodnotami proudů. Prvně je buzen z vyššího napětí (50 V a více) na hodnoty 

proudu až 30 A a následně, po jeho otevření, je proud udržován už jen z nízkého napětí 

(12 / 24 V) hodnotou proudu kolem 12 A. Z toho vyplývá, že řídící jednotka pro 

elektromagnetické vstřikovače bývá energeticky náročnější. 

Součástí systému je podávací čerpadlo, sloužící pro dopravu paliva z palivové nádrže 

k vysokotlakému čerpadlu. Může být elektrické nebo mechanické a slouží pro vytvoření 

pracovního přetlaku v palivovém systému. Přetlak pomáhá vytvořit stabilní vstupní podmínky 

pro regulaci vysokotlakého čerpadla. 

 

1.2 Blokový popis funkce systému 

Funkce systému se skládá z jednotlivých provázaných bloků (Obrázek 1.2). Jednotlivé bloky 

popisují funkce částí systému, jako jsou různé regulační smyčky, převodní a omezovací 

charakteristiky a transformační mapy. 

Pro základní řízení musí systém znát vstupní parametry. Těmi jsou tlak a teplota plnícího 

vzduchu (z těchto dvou parametrů je možné spočítat objem vzduchu). Dále jsou to teploty 

chladícího média motoru, oleje a paliva. Z těchto údajů se zjistí maximální možná dávka 

paliva, kterou je možné vstříknout, pro optimální spalovací proces. 

V dalším bloku se tato hodnota upravuje dle externích požadavků. Hlavními požadavky 

jsou povely plynů (nožní a ruční plyn). Ty můžou mít různé vstupní převodní charakteristiky. 

Tyto převodní charakteristiky mohou zajistit, že daný plyn slouží pro nastavení různé 

referenční hodnoty regulace (dávka paliva, otáčky, krouticí moment apod.). Dále může být 

maximální dávka ovlivněna požadavky vedlejších systémů. Mezi ně se řadí například 

tempomat a automatická převodovka (může požadovat krátké omezení výkonu pro okamžik 

přeřazení). 

Následující blok se zabývá regulací tlaku paliva v railu. Na jejím vstupu jsou v základu 

dvě veličiny. První z nich jsou otáčky čerpadla, které limitují maximální možný dosažitelný 

tlak vzhledem k požadované dávce. Druhou veličinou je právě požadovaná dávka. Její 

velikost může rozhodnout o tom, jak velký tlak je potřeba. Vyšší tlak způsobí, že není potřeba 

dlouhé doby výstřiku, aby se dosáhlo požadované dávky. 
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Regulace tlaku v railu má dva akční členy, které jí realizují. Prvním je nízkotlaká 

regulace, která omezuje přítok paliva do vysokotlakého čerpadla a tím omezuje i dodávku 

paliva do railu. Druhá je vysokotlaká regulace. Ta zajišťuje vysokotlaký elektromagnetický 

ventil umístěný přímo v railu. Tento ventil přepouští tlak, který překročí regulační meze. Jeho 

použití je energeticky náročnější, proto je regulace směřována hlavně na nízkotlakou část. 

Předposledním blokem je výpočet aktuálního úhlu motoru vzhledem k definované 

počáteční poloze (např. okamžik pálení 1. válce). K tomuto výpočtu jsou k dispozici dvě 

vstupní hodnoty. První je snímač polohy motoru. Jeho úkolem je identifikovat, v jaké fázi se 

nachází každý válec motoru. Druhý snímač snímá polohu klikové hřídele a slouží pro detailní 

výpočet aktuálního úhlu motoru. 

Posledním hlavním blokem systému je transformace výsledné požadované dávky na čas 

elektrického pulzu, který otevře vstřikovač. Tato transformace se provádí z aktuální hodnoty 

tlaku v railu a požadované dodávky. Bývá nutné mít mapu transformace pro každý vstřikovač 

zvlášť, neboť výrobní možnosti nezajistí 100% opakovatelnost výroby, takže každý 

vstřikovač je mírně odlišný. 

 

Obrázek 1.2 Zjednodušené schéma bloků řízení systému Common Rail 
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Každý z bloků obsahuje ještě kontrolní systémy, které v definovaných intervalech 

kontrolují, jestli je činnost systému správná. Například jestli je odezva tlaku v railu stále 

shodná při stejné změně otevření některého z ventilů, nebo jestli všechny vstřikovače 

v motoru působí při vstřikování shodné dávky stejný nárůst krouticího momentu. Tímto 

způsobem jdou sledovat všechny parametry, které mají měřitelnou návaznost. 

 

1.3 Požadavky na HW řídící jednotky 

V předchozí kapitole je naznačeno blokové schéma ovládání systému Common Rail. Aby 

však bylo možné řídit nějaký systém, je potřeba mít také elektronický systém, který toto 

umožní. Proto celý systém ovládá jedna řídící jednotka 

Základními požadavky na HW elektronické řídící jednotky jsou přesnosti měření, 

dostatečný výpočetní výkon, schopnost komunikace a vhodné ovládání akčních členů. 

Důležitá je také schopnost diagnostikovat závady. Tato funkce výrazně usnadní následné 

hledání závad v systému. Velmi významná je také odolnost vůči okolnímu prostředí. Jednotka 

musí splňovat požadované krytí proti vlhkosti a také musí zvládnout velké teplotní výkyvy. 

Každá z těchto částí ovlivňuje výslednou cenu, proto je potřeba při prvním návrhu dobře 

odhadnout potřebné komponenty. 

Přesnost měření je první stupeň, kde vzniká počáteční odchylka pro veškeré následné 

zpracování. AD převodníky (ať už externí, nebo obsažené v mikrokontroléru) dokážou 

zpracovat pouze rozsah hodnot omezený jejich referenční hodnotou. Proto je potřeba ošetřit 

chybové stavy, kdy by se na jejich vstupech objevilo napětí mimo tento rozsah. Na vstupech 

řídící jednotky se může objevit vyšší napětí, záporné napětí a elektrostatický výboj (ESD). 

Vstupní obvod musí zajistit ošetření těchto nežádoucích stavů a zároveň nesmí zkreslit signál 

v povoleném rozsahu. 

Komunikace je důležitým prvkem moderních elektronických systémů. Jedním z důvodů 

potřeby komunikace je právě diagnostika. Dále komunikační sběrnice zjednodušuje kabelové 

svazky a tím šetří výrobní i montážní náklady. Například pro zobrazení provozních parametrů 

na palubní desce by bylo potřeba pro každý indikátor (kontrolka, ukazatel apod.) minimálně 

dvou vodičů od snímače. Pokud jsou však měřené hodnoty změřeny řídící jednotkou přímo u 

motoru, stačí k palubní desce vést pouze komunikační sběrnici (např. CAN). Na palubní desce 

jsou informace dekódovány a zobrazeny na příslušných prvcích. 

Řídící jednotka obsluhuje nejen hlavní akční členy (ovládání vstřikovačů a ventily pro 

řízení tlaku), ale také další prvky (EGR ventil, turbodmychadlo, škrticí klapka a další). Tyto 

prvky se skládají většinou z elektromagnetů nebo stejnosměrných motorů. K jejich ovládání je 

tedy využito různých systémů buzení, nejčastěji polomůstků a plných můstků. Pro správné 

řízení je důležitá zpětná vazba. Ta může být řešena přímo vhodným snímáním polohy akčního 

členu, řízené veličiny nebo proudem odebíraným akčním členem. 
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Diagnostika je užitečnou věcí v případě výskytu závady. Jednotka může závady 

detekovat přímo (chybná hodnota na vstupu jednotky), nebo nepřímo (chybné chování 

navazujících systémů). Zjištěná závada je vyhodnocena a podle závažnosti může být pouze 

zaznamenána do paměti jednotky, nebo je indikována příslušným prvkem (opticky nebo 

akusticky) na palubní desce. Detailní popis závady je pak možné zjistit pomocí externí 

diagnostiky komunikující s řídící jednotkou. 

V neposlední řadě musí řídící jednotka odolávat okolním vlivům. Jednotku je možné 

umístit i do motorového prostoru, takže musí být chráněna vhodným krytím. Důležitá je 

teplotní odolnost jednotky, protože může být vystavena širokému rozmezí teplot. Od -40 °C 

v chladných oblastech až po teploty nad 100 °C, které se objevují v motorovém prostoru. 

Komplikací bývá hlavně horní hranice teplot. Jednotka kvůli instalovaným měničům a 

výkonovým prvkům vykazuje ztrátový výkon, který ohřívá součástky uvnitř. Proto použité 

součástky musí být dimenzované na vysoké teploty (125 °C a výše). 
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2 MOŽNOSTI ÚPRAV ŘÍDÍCÍ JEDNOTKY 

Tato kapitola se věnuje vybraným blokům, které je možné vylepšit. Hlavními problémy, se 

kterými se potýká současná verze řídící jednotky, je chlazení a přesnost měření analogových 

vstupů. Každá část se věnuje problematickému bloku a možnému řešení nebo zlepšení. 

 

2.1 Měnič napětí pro nabuzení vstřikovačů 

V současnosti je firmou Motorpal využíváno elektromagnetických vstřikovačů paliva. 

Rychlost otevření vstřikovače má významný vliv na spalovací proces, a proto se používá pro 

rychlejší vybuzení elektromagnetu vyšší proud, než je proud jmenovitý (Obrázek 2.1). Tento 

proud je přibližně dvakrát větší, než následný přídržný proud. Aby bylo možné takový proud 

vytvořit na cívce elektromagnetu vstřikovače, která má indukčnost a odpor bránící rychlým 

změnám elektrického proudu, napájí se z počátku ze zdroje vysokého napětí. 

 

Obrázek 2.1 Záznam průběhu proudu vstřikovačem (100 mV = 1 A) 

Současně používaný měnič je zvyšující dvojčinný. K jeho řízení je využito budiče 

LTC3862. Dle katalogového listu je možné tímto budičem řídit měniče s výkonem až 250 W. 

Dále budič umožňuje činnost měniče již od 8 V napájecího napětí. Nízké napětí je potřeba 

brát v úvahu kvůli studeným startům motoru, kdy může jmenovité napětí olověného 

akumulátoru (12 V) klesnout až na tuto úroveň. Vyšší napájecí napětí není na škodu, neboť 

měniči naopak ulehčí činnost [1]. 

Budící obvod také umožňuje nastavení pracovního kmitočtu. Aktuálně je nastavený na 

370 kHz. Velikost kmitočtu ovlivňuje velikost pracovní indukčnosti a přepínací ztráty na 

tranzistorech. Vyšší kmitočet zmenší indukčnost, ale zvětší přepínací ztráty. Dále také 

ovlivňuje vyzařování rušivého elektromagnetického pole, takže nastavení kmitočtu se může 

v průběhu testování jednotky změnit. 
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Součástí měniče je výstupní kondenzátor. Ten je nabíjen proudem z měniče a vybíjen 

velkými proudovými pulzy do vstřikovačů. Je tedy špičkově velmi namáhán, proto musí mít 

co nejmenší ekvivalentní sériový odpor, aby nedocházelo k velkému ohřevu kondenzátoru. 

Dále musí mít dostatečně velkou kapacitu, aby při pulzním odběru velkého proudu 

nedocházelo k příliš velkému poklesu napětí. 

I přes velkou účinnost se měnič při plném zatížení přehřívá. Chlazení měniče probíhá 

přes DPS, která je opačnou stranou přitisknuta na hliníkový obal jednotky, který zároveň 

slouží jako chladič. Jako první vhodné řešení nadbytečné tvorby tepla je výměna spínacích 

tranzistorů za modernější, s nižším odporem kanálu v sepnutém stavu a menším potřebným 

nábojem pro otevření tranzistoru. 

Dalším problémem je chybný návrh DPS. Výkonové cesty jsou zbytečně dlouhé a 

nedostatečně široké (Obrázek 2.2). Průchod proudu jimi vytváří velké tepelné ztráty a 

pravděpodobně i velké elektromagnetického rušení. Skladbu prvků včetně vodivých cest je 

třeba vytvořit co nejblíže u sebe. Ideální je vytvořit vodivé cesty z ploch rozlité mědi, které 

mají nižší impedanci. Pro zlepšení odvodu tepla je možné spojit horní a spodní stranu DPS 

pomocí prokovení. Ty zvládají odvádět teplo skrz DPS mnohem lépe než samotný substrát. 

Ne zcela správně jsou navrženy prvky měniče. Například použité indukčnosti, mají 

mnohem menší saturační proud, než jaký je nastaven. Taková indukčnost se nasytí nižším 

proudem, a další nárůst proudu se pouze promění v teplo. Pro další generaci jednotky bude 

potřeba prvky celého měniče důkladně optimalizovat. 

 

2.2 Úpravy měniče 

V první testované verzi došlo k úpravě rozmístění součástek na DPS (Obrázek 2.3). 

Byla přesunuta sběrná dioda slučující obě části měniče z kraje měniče do jeho středu, čímž se 

výrazně zkrátily spínané cesty. Při návrhu layoutu spínaného zdroje je základním pravidlem 

používat co nejkratší spoje mezi jednotlivými pracovními prvky. Na obrázku je část layoutu 

původní verze, kde spoj mezi indukčností L1 a sběrnou diodou D, vede pod dvěma dalšími 

součástkami (T2 a L2). Při úpravě layoutu byly také vyměněny spínací tranzistory (T1 a T2) 

za typ s menším potřebným nábojem pro sepnutí a s nižším odporem v sepnutém stavu. 
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Obrázek 2.2 Rozmístění prvků 50 V zdroje původní jednotky 

 

Obrázek 2.3 Rozmístění prvků 50 V zdroje upravené jednotky 

Katalogový list budiče LTC3862 ukazuje, jak krok po kroku jak spočítat jednotlivé prvky 

(tranzistory, indukčnosti, kapacitory) v měniči. Pro optimalizaci původního návrhu byly tyto 

prvky přepočítány. Požadované výstupní napětí měniče je v rozsahu                . 

Požadovaný výstupní proud je přibližně         . Následující výpočty se zabývají 

induktory pro měnič. V prvním kroku se počítá hodnota výstupního napětí Uout 

(rovnice (1), [1]) za pomoci hodnot odporu rezistorového děliče výstupního napětí 

(                  ). 

               
  
  
           

       

      
         (1) 

Pro další kroky výpočtu je potřeba spočítat maximální pracovní střídu měniče Dmax. 

K tomuto vypočtu (rovnice (2), [1]) je potřeba určit minimální vstupní napájecí napětí, zde je 

počítáno se startovacím napětím       
    . Dále je potřeba znát napětí v propustném 

směru na sběrné diodě, uvažován je model diody, kde          . 
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      (2) 

Nyní je možné spočítat saturační proud každou indukčností (rovnice (3), [1]). Pro tento 

výpočet je potřeba si určit jaké je možné maximální zvlnění proudu induktorem a kolik má 

měnič fází. Zvolenou hodnotou k výpočtu je      , což je zvlnění proudu o 30 % jeho 

střední hodnoty. Počet fází použitého měniče je    . 

      
 

 
    

 

 
  

        
      

 
 

 
    

   

 
  

     

      
        

             

(3) 

Poslední potřebný parametr je indukčnost. Pro jeho výpočet (rovnice (4), [1]) je potřeba 

znát pracovní kmitočet měniče. Ten byl zvolen na          . 

  
      

 
 
 
 

    
      

   
      

 

 
   
 

 
 

      
         

                  
(4) 

Použitá indukčnost by tedy měla mít následující parametry: 

 Indukčnost:           

 Saturační proud:              

Testy v klimatické komoře ukázaly, že je nutné návrh ještě vylepšit, neboť spínací 

tranzistory jsou oproti okolním součástkám a DPS teplejší o více než 40 °C. Pokud má být 

jednotka provozována při teplotách okolí až 90 °C, tak je nutné vylepšit chlazení zdroje. 

Během testování bylo také zjištěno, že při sepnutí měniče dochází k poměrně hlasitému 

cvaknutí uvnitř pracovních indukčností. Jako možnou náhradu se nabízí použití úplně krytých 

tlumivek. Vybraný typ má dokonce lepší parametry pracovních proudů. 

V tabulce 2.1 je posloupnost výměn indukčností 50 V zdroje. Uveden je vždy problém 

s použitou indukčností a jeho možné příčiny. 

Tabulka 2.1 Testované indukčnosti 50 V zdroje [2], [3], [4] 

Typ L [H] ILsat [A] Problém Příčiny 

DRQ127-101-R 100 3,64 
Přehřívání měniče, 

nedostatečný výkon 

Nedostatečná 

hodnota saturačního 

proudu, příliš 

vysoká indukčnost 

7443551181 18 7,5 

Přehřívání měniče, 

cvakání při sepnutí 

měniče 

Stále nízká hodnota 

saturačního proudu, 

vůle na vinutí 

IHLP6767GZER22M5A 22 11 Zatím neobjeven  
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Následuje ukázka měření průběhu teplot při testování v klimatické komoře. Byly měřeny 

dvě teploty, okolí jednotky a teplota 50 V zdroje. Zátěž se na zdroj připojila v okamžiku 

sepnutí ohřevu klimatické komory. Podobně byla zátěž i odpojena. Z těchto teplot byl 

spočítán jejich rozdíl, který udává tepelný spád mezi vnitřkem jednotky a okolím. Prvky 

zdroje mají maximální provozní teplotu 125 °C. V prvním grafu (Obrázek 2.4) by této teploty 

dosáhli součástky při teplotě okolí cca 75 °C. Při potřebě umístit jednotku do motorového 

prostoru, kde může být až 90 °C je potřeba chlazení ještě upravit. 

 

Obrázek 2.4 Graf průběhu teplot 50 V zdroje jednotky po první úpravě v závislosti na čase 

V další testované verzi byly tedy použity nové indukčnosti a tranzistory s ještě lepšími 

parametry. Dále byl upraven návrh DPS pro co nejlepší chladící účinek. Chladící plošky 

tranzistorů jsou připojeny na větší plochu rozlité mědi na DPS. Pro ještě lepší chladící účinek 

je rozlitá měď tepelně spojená prokovením s druhou stranou DPS, která je přes izolační 

podložku instalována na chladič. 

 

Obrázek 2.5 Graf průběhu teplot 50 V zdroje jednotky po druhé úpravě v závislosti na čase 
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V této konfiguraci se již daří udržet teplotu tranzistorů maximálně o 25 °C vyšší, než je 

teplota jejich okolí (Obrázek 2.5). Toto umožňuje používat řídící jednotku bez nuceného 

chlazení při teplotách okolí až 90 °C. Lze tedy předpokládat, že jednotku bude možné 

používat i v motorovém prostoru. 

Tranzistor IRF540N potřebuje pro sepnutí dodat velký náboj do řídící elektrody, takže 

jeho zapínání a vypínání je pomalejší, čímž na něm vznikají větší přepínací ztráty. Byl 

nahrazen typem FDD86102, s nižším nábojem        , na kterém nebyly tak velké přepínací 

ztráty. Po ohřátí v klimatické komoře se ale ukázalo, že velký tepelný odpor mezi přechodem 

a pouzdrem tranzistoru způsobil přehřátí přechodu a následné proražení tranzistoru. Byl tedy 

nahrazen lepším typem FDD86250 s menším tepelným odporem, který v testech vyhověl. 

V tabulce 2.2 je uvedeno porovnání tranzistorů měniče. 

Tabulka 2.2 Testované tranzistory 50 V zdroje [5], [6], [7] 

Typ RDSon [m] IDmax [A] QGtot [nC] RthJC [°C/W] 

IRF540N 44 33 71 1,15 

FDD86102 38 36 19 2 

FDD86250 31 51 33 0,94 

 

2.3 Měření proudu vstřikovači 

Řízení vstřikovače spočívá v regulaci proudu vstřikovačem po přesně stanovenou dobu. Jak 

již bylo uvedeno výše, elektromagnet vstřikovače se ovládá dvěma úrovněmi proudu. Pro jeho 

měření se v současné době využívá měření úbytku napětí na rezistoru. Změřený úbytek je 

vyhodnocován dvojicí komparátorů s hysterezí, každý pro jednu úroveň proudu 

(Obrázek 2.6). Výstupy komparátorů řídí přes ovládací logiku nabíjení a vybíjení proudu 

elektromagnetem. 

Způsob měření proudu pomocí rezistoru má výhody v jednoduchosti řešení a nízké ceně. 

Nevýhodou je nevyhnutelná výkonová ztráta způsobená průchodem proudu přes rezistor. 

Použité řešení využívá rezistor s velkou hodnotou odporu, aby vzniklý napěťový úbytek mohl 

zpracovat komparátor. Použité komparátory nemají dostatečné vstupní parametry pro 

zpracování signálů blížících se napájecímu napětí. 
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Obrázek 2.6 Výřez schématu zapojení měření proudu vstřikovači 

Prvním řešením je určitě náhrada současného komparátoru za typ schopný vyhodnocovat 

vstupní napětí o hodnotě blížící se napájení. Současně s touto změnou je také možné snížit 

hodnotu odporu snímacího rezistoru.  

Druhé řešení je použití součástky přímo určené pro měření proudu. Toto řešení nabízí 

obvod ACS710 – převodník proudu na napětí, využívající k měření proudu Hallova jevu. 

Převodník zavádí minimální sériový odpor do cesty proudu, takže odstraní tepelné ztráty. 

Dále je měřicí část galvanicky oddělena od výstupní části, takže umožňuje měřit proud 

tekoucí přes elektromagnety, zatímco rezistor umožňoval pouze měření proudu tekoucího 

z elektromagnetů do země. [9] 

 

2.4 Úpravy měření 

U bloku měření proudu vstřikovači se jako první varianta testovalo snížení hodnoty odporu 

snímacího rezistoru ze 100 m na 70 m. Výsledek odpovídal očekávání, protože se snížily 

tepelné ztráty na rezistoru, ale nižší napětí vyžadovalo výměnu použitého operačního 

zesilovače TLC272 za komparátor TLV3202. V zapojení komparátoru byly upraveny 

rezistory nastavující hysterezi tak, aby výsledná hystereze byla menší. 

Hodnota snímacího rezistoru je však stále moc vysoká, neboť při proudu BOOST 

(      ) dochází pulzně k překročení maximálního dovoleného ztrátového výkonu. 

Použitý rezistor má dovolený trvalý ztrátový výkon (               ) [8]. 

                             (5) 

Z rovnice (5) s vypočítanou hodnotou pulzního ztrátového výkonu vyplývá, že dochází 

k téměř desetinásobnému překročení. Pokračováním testu proto bylo zkušební snížení 

snímacího rezistoru až na 25 m rovnice (6). Tato hodnota se ukázala jako použitelná a 

odstranila problém s dosahováním dostatečného přídržného proudu při nízkém napájecím 

napětí. Verze jednotky se 100 m rezistorem se totiž potýkala s problémem, že při startu 

motoru (napájecí napětí pokleslo pod 8 V) nebylo možné dosáhnout potřebného proudu 10 A 

na přidržení otevření vstřikovače. 
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                             (6) 

Úplně novým testem bylo zkoušení použitelnosti obvodu ACS710 pro měření proudu 

vstřikovačem. První testovaný parametr je rychlost odezvy měření. Dle katalogového listu by 

obvod měl mít šířku pásma 120 kHz. Měření proudu pomocí rezistoru má řádově vyšší šířku 

pásma (při zanedbání parazitních jevů) [9]. 

Měření probíhalo tak, že jedna sonda osciloskopu sledovala průběh napětí měřený na 

rezistoru a druhá průběh napětí z obvodu ACS710. Výsledné charakteristiky (Obrázek 2.7) 

jsou téměř shodné, čili obvod je možné použít. Na obrázku 2.7 je výstupní signál z obvodu 

ACS710 (žlutá, 30 mV / A) a signál ze snímacího rezistoru (modrá, 29 mV / A) [9]. 

 

Obrázek 2.7 Průběh měření proudu 

Obvod ACS710 má funkci detekce nadproudu. Velikost proudu je možné nastavit 

přivedením referenčního napětí, a pokud je měřený proud větší, než referenční napětí 

vynásobené konstantou obvodu, tak se na výstupu signalizujícím nadproud objeví logická 

nula. Testovaná verze obvodu má tento výstup s latencí, takže pro jeho vrácení do 

předchozího stavu je nutné resetovat spouštěcí signál nadproudové detekce [9]. 

Tato funkce byla testována na upravené jednotce, kde již tento obvod zajišťoval regulaci 

proudu vstřikovači. Výstup nadproudové ochrany měl za úkol odpojit zátěž. Pro test byl 

vstřikovač nahrazen zkratem a na osciloskopu byl sledován výstup měření hodnoty proudu a 

úroveň na výstupu nadproudové ochrany. Ze snímku osciloskopu je patrné, že zjištění zkratu 

trvalo obvodu 10 s. Na obrázku 2.8 je průběh proudu zátěží (žlutá, 30 mV / A) a průběh 

logického výstupu oznamujícího překročení proudu (modrá). 
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Obrázek 2.8 Průběh signálů na ACS710 při zkratu 

 

2.5 Přesnost měření analogových vstupů 

Přesné zpracování analogových signálů je důležité pro následné operace se změřenými 

hodnotami. Signál je generován měřícím prvkem (např. proměnný odpor, nebo analogový 

výstup převodníku). Už na této úrovni může vznikat chyba měření díky různým nelinearitám, 

odchylkám apod. S těmito chybami lze počítat, protože bývají udávány v katalogových listech 

snímačů. 

Další chyba analogového signálu vzniká na vedení. Od zdroje signálu k řídící jednotce 

musí být několik metrů kabelového svazku, kde se setkávají jak signálové, tak výkonové 

vodiče. Chybu vzniklou naindukováním rušení na vodiče lze řešit různě, zpravidla podle 

signálu. Pokud se jedná o signál ze snímače teploty, který má dlouhou dobu odezvy, stačí 

signál pouze vyfiltrovat od rušení dolní propustí nastavenou na nízké kmitočty. U rychle se 

měnících signálů už tato filtrace není možná, proto se rušení omezuje pomocí stínění vedení 

signálu. 

Na vstupech řídící jednotky jsou instalovány ochrany, které zajišťují odolnost 

analogových vstupů proti chybovým stavům na vstupu (Obrázek 2.9). Jako chyba se bere 

překročení rozsahu, například připojení 12 V na analogový vstup s maximálním napětím 5 V. 

Dále musí vstupní ochrana zamezit vstupu přepólovaného signálu. Její reakce musí být natolik 

rychlé, aby zvládla omezit i elektrostatické výboje. 

 

Obrázek 2.9 Průvodní schéma zapojení ochranného obvodu analogových vstupů 
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Poslední chybu vnáší samotný analogově digitální převodník. S touto chybou lze počítat 

už při návrhu, stejně jako s chybou vzniklou přímo na zdroji signálu. 

Aktuální verze řídící jednotky využívá tří typů analogových vstupů. Prvním typem jsou 

vstupy určené pro měření teploty pomocí termistorů typu NTC. Měřené jsou teploty plnícího 

vzduchu, paliva, chladícího média a motorového oleje. Všechny tyto teploty se mění velmi 

pomalu, takže pro odfiltrování rušení stačí filtr typu dolní propust s mezním kmitočtem 

přibližně 100 Hz. Tyto vstupy jsou vybaveny pull-up rezistorem, stabilizujícím proud pro 

vytvoření úbytku na teplotním snímači. 

Druhým typem jsou vstupy pro měření tlaku oleje, paliva a nasávaného vzduchu. Signál 

z těchto snímačů je generován kalibrovanými převodníky s výstupním rozsahem obvykle  

0,5 V až 4,5 V. Tento rozsah byl zvolen, aby bylo možné detekovat zkrat na snímači proti 

napájení nebo zemi (0 V a 5 V). Vstup do jednotky je vybaven pull-down rezistorem, aby 

bylo možné detekovat odpojení snímače. Změny měřených hodnoty jsou pomalé, proto je 

filtrace rušení řešena shodně s měřením teploty. 

Třetí typ vstupu je velmi důležitý, protože slouží pro signál ze snímače tlaku paliva v 

„railu“. Tento signál je potřeba zpracovávat bez zpoždění, protože od aktuálního tlaku paliva 

se odvíjí vstřikovaná dávka paliva. Filtrace rušení je řešena pomocí filtru typu dolní propust, 

ale s vyšším mezním kmitočtem, než jaké je nastaven u měření teplot. Pro omezení rušení se 

používá kroucené vedení signálového vodiče s napájecími vodiči, v náročnějších podmínkách 

pak vedení stíněné. 

 

2.6 Úpravy vstupů 

Vstupní ochrany při testech vykazovaly značné zkreslení signálu. Některé vstupy dokonce 

vstupní napětí 5 V snížili na napětí 3,5 V, které pokračovalo na AD převodník. Dalším 

problémem byl špatný přenos vyšších frekvencí (měření tlaku v railu). 

Prvním prvkem v ochraně, který by mohl působit tento úbytek, je transil potlačující 

napěťové špičky (TVS SMAJ5.0). Dle katalogového listu může mít tento transil pronikající 

proud v závěrném směru až 800 A při 80 % (100 % odpovídá 5 V u této diody) jmenovitého 

potlačujícího napětí. Jako řešení se nabídlo použití diody na větší napětí, u kterých je uváděn 

proud v závěrném směru řádově nižší. Použitý tedy byl transil SMAJ9.0, která má závěrný 

proud cca 2 A [10]. 

Následující test s novým transilem zmenšil úbytek napětí na ochraně z 1,5 V na 1 V. Při 

měření napětí na jednotlivých uzlech ochrany bylo zjištěno, že na uzlu s TVS diodou je napětí 

4,5 V. Veškerý proud tedy teče do Zenerovy diody. Hodnotu napětí na této diodě už není 

možné zvedat, aby se snížil odebíraný proud, protože vstupy AD převodníku mají dovoleno 

maximálně 5,5 V. 
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Místo Zenerovy diody bylo tedy použito dvojice Schottkyho diod proti 5 V napájení a 

zemi. Vybrané diody (BAS40-04) mají velmi nízké napětí v propustném směru (Uf < 500 mV 

při If < 10 mA). V závěrném směru teče diodou proud maximálně 30 A (při Ur = 2 V), ale 

tento proud teče z napájecí větve přes obě diody do země, takže neovlivňuje měřený signál. 

Upravené schéma je na obrázku 2.10 [11]. 

 

Obrázek 2.10 Schéma zapojení upravené ochrany analogových vstupů 

Některé náročné aplikace vyžadují schopnost vstupu trvale snést dvojnásobek palubního 

napětí v obou polaritách (                 ). Pro tyto aplikace by se musel vstupní 

rezistor a transil dostatečně výkonově dimenzovat, aby vydržel trvale odvádět výkon 

generovaný vstupním napětím. Dalším řešením by bylo odvádět další Schottkyho diodou 

přepětí za prvním rezistorem také do 5 V napájecí větve, která by však musela být vybavena 

dvoukvadrantovým napájecím měničem, který by dokázal proud nejen dodávat, ale i odebírat. 

Řešení s dvoukvadrantovým měničem by bylo téměř zbytečné. Vstupní rezistory a transil 

se tedy dimenzují na dostatečný trvalý ztrátový výkon. Pull-down rezistor (nebo pull-up) je 

první, který je vystaven vyššímu napětí. Jeho hodnota je udávána použitým snímačem, např. 

pro NTC rezistorové teploměry, se jeho hodnota nastavuje dle jmenovité hodnoty odporu 

teploměru. V nejhorším případě je tedy potřeba počítat s nejnižší hodnotou rezistoru přibližně 

       . 

    
  

  
 
       

     
        (7) 

Pull-up (pull-down) rezistor o hodnotě 5 k by měl být dimenzován na ztrátový výkon 

alespoň 0,25 W, rovnice (7). Další rezistor, který potřebuje dostatečné dimenzování je sériový 

rezistor před transilem. V případě záporné polarizace 2 násobkem palubního napětí bude na 

tomto rezistoru téměř plné napětí (unipolární transil se v propustném směru chová stejně jako 

normální dioda). Výkonové dimenzování rezistoru by tedy mělo být podle následující 

rovnice (8). 

    
  

  
 

       

       
        (8) 
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Pokud se použije bipolární TVS (tzv. trisil), tak se na něm i při záporné polarizaci bude 

vytvářet úbytek napětí (         v případě použitého trisilu SMAJ9.0). Díky tomu se sníží 

napětí na sériovém rezistoru a tím i jeho maximální ztrátový výkon (rovnice (9)) [10]. 

    
        

 

  
 
         

       
        (9) 

Při dlouhodobém přetěžování je třeba výkonově dimenzovat i trisil. SMAJ9.0 má 

dovolenou výkonovou ztrátu až 1 W, při vhodném návrhu DPS, aby byl zajištěn dobrý odvod 

tepla. V následující rovnici (10) je výpočet ztrátového výkonu na trisilu, ve kterém je 

vypočítáno, že trisil je dostatečně výkonově dimenzován. Pro výpočet je uvažován 

dvojnásobek palubního napětí a sériového rezistoru o hodnotě 2,7 k [10]. 

 

2.7 Výkonové výstupy 

Řídící jednotka musí být schopná ovládat akční členy. Kromě výstupů na vstřikovače, které se 

řadí do samostatné kategorie, musí být na jednotce také výstupy pro ovládání 

elektromagnetických ventilů regulace tlaku paliva, dále ovládání dalších systémů, ať už pouze 

pomocí relé, tak pomocí DC motorů. 

Elektromagnety a DC motory se řadí k výkonovým výstupům, potřebujících zpětnou 

vazbu o poloze nebo síle daného akčního členu. Sílu je možné určit pomocí měření proudu 

tímto členem. Poloha akčního členu může být detekována snímačem instalovaným přímo 

v něm. Signálem z tohoto snímače bývá nejčastěji napětí přímo úměrné aktuální poloze 

akčního členu. Relé a kontrolky se řadí mezi signálové výstupy, protože nejsou náročné na 

dodávaný výkon ani způsob řízení. 

Výkonové výstupy jsou v současné verzi celkem čtyři, dva pro řízení tlaku paliva a dva 

rezervní pro řízení turbodmychadla a EGR ventilu. Každý výstup je řešen pomocí high-side 

spínače (VN5E016AHTR) s analogovým výstupem měření proudu. Výhodou tohoto spínače 

je minimum potřebných součástek, jak je vidět na obrázku 2.11. Ovládacím vstupem z MCU 

je IN2_BTS, zpětnou vazbou pro měření proudu je ST2 a aktuátor je zapojen mezi výstup 

DRV_OUT_5A a zem. Uzavření proudové smyčky akčním členem zajišťuje Schottkyho 

dioda (MBRS340T3G) zapojená mezi zem a výstup. Pro řízení proudu se používá procesorem 

definované PWM modulace spínače, který je napájen ze zdroje konstantního napětí. [16] 

Zdrojem pro ventil, ovládající regulaci tlaku paliva, je zvyšující měnič vyrábějící 20 V 

z 12 V jmenovitého napájecího napětí. Měnič má za úkol zajistit dostatečné napájecí napětí 

pro akční člen v případě poklesu jmenovitého napájecího napětí při startu motoru 

          
      

 
   

      

       
        (10) 



 

19 

 

 

Obrázek 2.11 Schéma zapojení spínače VN5E016AHTR 

Při provozu těchto měničů dochází k velkému ohřevu schottkyho diod. Akční členy totiž 

v provozu odebírají trvale až 5 A a tento proud na diodě vytváří velký úbytek napětí. Ke 

snížení ztrát na diodě je možné vyhledat diodu s menším úbytkem v propustném směru. Je 

však také možné použít vhodnější variantu a tou je nahrazení diody tranzistorem MOSFET. 

Ten má v sepnutém stavu velmi malý odpor, takže minimalizuje úbytek napětí při vypnutém 

stavu budiče. 

Toto řešení (spínač a dioda) se vyrábí jako integrovaný výkonový obvod (polomůstek) a 

jako vhodný obvod byl vybrán BTN8982. Obvod je vybaven ochranou proti zkratu (odpojí 

zátěž) a přehřátí. Jeho další přednost je tzv. „mrtvá oblast“, kdy při přepínání tranzistorů 

obvod hlídá, aby nedocházelo k sepnutí obou tranzistorů najednou. Při sepnutí obou 

tranzistorů by totiž došlo ke zkratu napájení [12]. 

Pro řízení induktivních zátěží je dobré použít proudovou zpětnou vazbu, aby při regulaci 

na polohu akčního členu nedošlo k jeho přetížení. Obvod BTN8982 je schopen měřit proud, 

ale pro měření malých proudů (do 5 A) nemá dostatečnou přesnost. Dle katalogového listu je 

koeficient měření proudu 14000 až 25000. Při proudu 1 A může MCU měřit proud v rozsahu 

0,6 až 1,4 A. Pro měření proudu je potřeba přidat prvek zajišťující přesnější měření [12]. 

U aktuátorů vyžadujících pouze polomůstek, stačí pro měření proudu přidat snímací 

rezistor do záporné větve a na něm měřit úbytek napětí. Tento systém je plně funkční na 

současné verzi jednotky, kde slouží pro měření proudu vstřikovačem. Akční členy využívající 

DC pohon potřebuje měřit proud přímo pohonem. Problémem je, že pohon může být napájen 

oběma směry, takže na jednom napájecím vstupu může být napájecí napětí a následně nulové 

napětí. Zde je vhodné použít izolovaný snímač proudu, podobně jako u vstřikovačů obvod 

ACS710, zde je možné použít levnější a menší verzi ACS723.  



 

20 

 

2.8 Řídící výstupy 

Řídící výstupy pro ovládání kontrolek, relé a podobných zařízení v současné verzi jednotky 

obsluhuje obvod U6915BM. Obvod obsahuje 6 high-side spínačů, 6 low-side spínačů a je 

ovládán přes SPI sběrnici. Obsahuje potřebné prvky pro správnou funkci a diagnostiku, 

jakými jsou ochrana proti zkratu na výstupu a přehřátí. Nevýhodou obvodu je maximální 

pracovní teplota +85 °C, která je nevyhovující pro řídící jednotky [13]. 

Pro používané systémy jsou dostačující high-side spínače, takže jako náhrada za obvod 

U6815BM, je možné použít nějaký integrovaný obvod s high-side spínači. První náhradou se 

stal obvod BTS5482, výrobcem určený pro ovládání světlometů. Tento obvod má doplňkové 

funkce (např. soft-start pro spínání halogenových žárovek), které v této aplikaci nenajdou 

využití. Zároveň má i užitečně funkce, jako je detekce rozpojení zátěže, nebo zkratu na zátěži 

[14]. 

Obvod BTS5482 se však brzy po uvedení stal nedostupným, takže bylo nutné najít za něj 

náhradu. Jelikož se zatím využívají maximálně 2 ze 4 dostupných výstupů, byla zvolena 

varianta 2 high-side spínačů BTS5045. V jednom pouzdře se nachází 2 spínače, takže ušetří 

místo na DPS. Obvody BTS5045 jsou malé high-side spínače řízené logickou úrovní a 

zabudovanými ochranami proti nadproudu a přehřátí. V jednom pouzdře jsou dva spínače, 

takže pokud nebude v plánu využití většího množství, tak stačí obvody neosadit [15]. 
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3 SCHEMATICKÝ NÁVRH NOVÉHO 

HARDWARU 

Úkolem diplomové práce je vytvořit nový návrh hardwaru řídící jednotky dieselového 

vstřikovacího systému Common Rail. Nový hardware bude více odlišný od předchozích a to 

už od napájení. Původní jednotky byly určeny pouze pro provoz na 12 V jmenovité napájecí 

napětí, v praxi se však často používá i 24 V jmenovité napájecí napětí. Další rozdíl bude 

v ochranách signálových vstupů, kde v současných verzích není ošetřen stav zkratu napájení 

snímačů. 

Velkou změnu je potřeba provést i u spínání jednotky a řízení odběru v klidovém stavu. 

Aplikace systému můžou být různé, od systémů, kde je vyžadováno stálé sledování 

komunikačních sběrnic, po systémy kde při vypnutém stavu má být dosažen úplně nulový 

odběr. 

 

3.1 Blokový návrh HW nové řídící jednotky 

 

Obrázek 3.1 Blokové schéma nového hardwaru řídící jednotky 

Na obrázku 3.1 je blokové schéma částí hardwaru nové verze jednotky. 

Prvním blokem je vstupní ochrana napájení. Ta má za úkol zajistit ochranu proti přepólování 

a přepětí, buď odpojením napájení do přijatelné hodnoty napájecího napětí, nebo zkratem 

napájení pro přepálení ochranné tavné pojistky. Odpojení napájení by mělo být takové, aby do 

jednotky netekl vůbec žádný proud. Blok filtrování napájení je v návrhu pouze pro doplňující 

testy elektromagnetické kompatibility. 
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Následují bloky vypínaných a stálých zdrojových částí. Stálým zdrojem je napájení 

mikrokontroléru, protože ten řídí činnost zbývajících periférií. Zbývající zdrojové části jsou 

vypínatelné. Bylo by možné vypínat jednotlivé bloky postupně, ale v reálném použití se 

všechny bloky zapínají a vypínají společně. Řešením tedy může být jeden spínač, který odpojí 

„hlavní“ napájecí vedení v jednotce. 

Periferní zařízení (snímače a pomocná napájení v jednotce) mají dva zdroje, neboť bývají 

na různá napájecí napětí (5 V, 12 V, případně 24 V). Blok 5 V zajišťuje napájení snímačů 

s dostatečnou stabilitou napětí, protože velká část snímačů používá napájecí napětí zároveň 

jako referenční. Blok 12 V zdroje bude využit v případě, že by byly osazeny 12 V snímače na 

aplikaci s 24 V jmenovitým napájecím napětím. Jmenovité napájecí napětí se nebere jako 

referenční (může výrazně kolísat), takže zdroj nemusí být stabilizovaný. 

Blok 50 V zdroje už byl popsán v kapitole 2.1 Měnič napětí pro nabuzení vstřikovačů. 

V blokovém schématu je pouze zvýrazněno, že do tohoto zdroje je možné rekuperovat energii 

z induktivních zátěží a tím snížit zatížení 50 V měniče. 

Hardware se dále dělí na sérii tří bloků vstupů. Prvním blokem je zpracování signálu 

klíčku (požadavek na činnost jednotky). Tento signál má vlastní blok, protože pokud bude 

jednotka nastavena na nulovou spotřebu při vypnutí, tak tento signál musí zajistit sepnutí 

napájení celé jednotky. Signál klíčku (od uživatele motoru) může být dělený na dva. První, 

který signalizuje aktivaci jednotky a komunikace a druhý, signalizující přípravu na start 

motoru. 

Dalším blokem jsou obvody zajišťující připojení procesoru ke komunikačním sběrnicím. 

Jejich součástí jsou CAN budiče, zakončovací rezistory a obvody odpojení napájení. Odpojení 

napájení se využívá v případě požadavku nejmenšího možného odběru proudu. 

Poslední vstupní blok zajišťuje ochrany snímačů a zpracování signálů z nich. Blok by 

měl být vybaven ochranou napájecích výstupů pro snímače, pro případ zkratu na snímači 

nebo vedení k němu. Tento blok také zajišťuje diagnostiku těchto závad a dokáže zamezit 

tomu, aby zkrat jednoho snímače omezil činnost zbývajících snímačů. V bloku také musí být 

instalovány ochrany omezující průchod nežádoucích napětí na vstupy procesoru. 

Zbývající 4 bloky převádějí výstupní signály na výkonové pro ovládání akčních členů. 

Blok spínání vstřikovačů zajišťuje vícestupňovou regulaci proudu elektromagnety 

vstřikovačů. Při požadavku vypnutí vstřikovače blok zajistí zrychlený odvod energie 

z elektromagnetu do kondenzátorů 50 V zdroje. 

Blok HS (High-Side) spínačů slouží pro ovládání různých pomocných relé a kontrolek. 

Blok HB (Half-Bridge, polomůstkových) spínačů ovládá induktivní zátěže (elektromagnety) 

zajišťující regulaci tlaku paliva a ovládání různých pomocných akčních členů. Tyto zátěže je 

možné použít pro nabíjení 50 V zdroje. Umožňují pouze jednosměrný tok proudu, takže se 

nehodí pro řízení DC motorů. K jejich ovládání by měl sloužit právě blok plných můstků (H-

Bridge) schopný otáčet směr proudu řízení DC motoru na obě strany. 
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3.1.1 Mikrokontrolér 

Hlavní částí, zajišťující všechny potřebné operace a činnosti jednotky, je mikrokontrolér. 

Vyhodnocuje hodnoty na vstupech, komunikuje s potřebnými perifériemi a nastavuje výstupy. 

V předchozích generacích jsou použity mikrokontroléry RENESAS, řady V850. Pro tuto verzi 

řídící jednotky byl vybrán výkonnější mikrokontrolér ze stejné řady. V následující tabulce 3.1 

je porovnání obou mikrokontrolérů. 

Tabulka 3.1 Porovnání mikrokontrolérů předchozí a nové verze [17], [18] 

Parametr UPD70F3377 (předchozí) UPD70F3585 (nový) 

Maximální frekvence jádra 

[MHz] 
48 64 

Programová paměť [kB] 512 1024 

Paměť RAM [kB] 32 64 

Paměť na data [kB] 16 32 

Vstupy externího přerušení 13 16 

Vstupní/výstupní porty 84 116 

Počet 16-bitových časovačů 5 32 

Počet 32-bitových časovačů 2 4 

Počet PWM výstupů 16 30 

Počet analogových vstupů 16 24 

Počet rozhraní CAN 2 2 

Počet rozhraní CSI 2 3 

Počet rozhraní UART 5 3 

Počet rozhraní I2C 1 1 

Provozní napětí [V] 3,3 – 5,5 3 – 5,5 

Provozní teplota okolí [°C] -40 – 125 -40 – 125 

Pouzdro QFP100 QFP144 

 

Součástí bloku mikrokontroléru jsou kapacitory zajišťující filtraci napájení a stabilizaci 

referencí. Mikrokontrolér potřebuje také zdroj hodinového signálu, což je v tomto případě 

16 MHz krystal. A v poslední řadě je to konektor TMM-6-L-10-1, sloužící pro nahrání 

firmware a jeho případné odlaďování. Tento konektor je v SMD provedení, aby u 

mikrokontroléru nevytvářel případné překážky některým spojům a zjednodušil osazování. 

Dále je SMD provedení konektoru výhodné pro případnou sériovou výrobu jednotek, kdy by 

se neosazoval a nahrávání firmware by probíhalo pouze pomocí programovacích hrotů. 

Z mikrokontroléru je dále na rozšiřující konektor vedena jedna komunikační sběrnice 

SPI. Ta může posloužit v případě vývojových aplikací jako pomocná komunikace s dalšími 

ovládanými zařízeními. 
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3.1.2 Hlavní konektor 

Hlavní připojovací konektor je jedinou součástkou, která je viditelná i v případě úplného 

zapouzdření jednotky. Slouží pro provozní propojení řídící jednotky s veškerými snímači, 

akčními členy a dalšími perifériemi. Použitý konektor (TYCO 1241434-1) pro navrhovanou 

verzi je stejný, jako byl v předchozích verzích. Pro zatím zkoušené systémy Motorpal 

Common Rail je počtem vývodů plně dostačující. [19] 

 

Obrázek 3.2 3D model konektoru TYCO 1241434-1 [19] 

Vybraný konektor (Obrázek 3.2) se skládá ze dvou částí, v tomto případě jsou 

označovány jako vstupní a výstupní část. Na vstupní část bude připojeno hlavní napájení 

jednotky (5 výkonových pinů) a všechny potřebné snímače (76 signálových pinů). Výstupní 

část bude ovládat až 6 elektromagnetů vstřikovačů (8 výkonových pinů) a zbytek výkonových 

výstupů (32 pinů). 

 

3.2 Návrh vstupních obvodů 

Vstupní obvody se v navrhované verzi hardwaru dělí na několik částí. Některé se zabývají 

zpracováním a filtrací signálů a další zajišťují distribuci napájení k jednotlivým blokům 

snímačů. 

3.2.1 Zpracování vstupního signálu 

První částí jsou samotné ochrany vstupů MCU, kde jejich možné úpravy byly již 

částečně popsány v kapitole 2.5. Obecně by se tyto vstupy daly popsat bloky na obrázku 3.3. 

Jednotlivé bloky odlišně potlačují nevyhovující vstupní signál. Jejich funkce je popsána níže. 
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Obrázek 3.3 Blokové rozvržení struktury ochran jednotlivých vstupů 

Blok potlačení ESD a dlouhodobého přetížení zajišťuje pohlcení elektrostatického výboje 

a částečné snížení dlouhodobě přiloženého zvýšeného napětí na vstupní svorku. Tento blok se 

skládá ze dvou součástek a těmi jsou sériově zapojený rezistor do signálové cesty a TVS 

zapojený mezi signál a zem jednotky. TVS, pokud je vhodně zvolený, může potlačit ESD 

výboj (energii definovanou v katalogovém listu jako maximální proud za určitý čas) i bez 

předřazeného rezistoru. 

Nedokáže však, bez sériově předřazeného rezistoru, omezit dlouhodobé přepětí, neboť by 

při něm nedošlo k omezení maximální hodnoty proudu. Na TVS by vznikla větší trvalá 

výkonová ztráta, než jakou povoluje katalogový list a došlo by k jeho zničení. 

Blok filtrace a potlačení dlouhodobého přetížení zajišťuje filtraci daného signálu pomocí 

RC článku, jehož mezní kmitočet je volen dle zpracovávaného signálu, aby nedocházelo 

k jeho zkreslení. Dále blok omezuje zbytek energie dlouhodobého přetěžování tím, že je 

signál za rezistorem ořezáván dvojicí Schottkyho diod dle návrhu z kapitoly 2.5. 

Mezi tímto blokem a MCU je do signálové cesty ještě zařazen sériový rezistor pro 

zajištění úplné ochrany MCU proti zbylému přepětí, které by předchozí ochrany nedokázaly 

eliminovat. Tento rezistor také ochrání procesor v případě závady nějakého výkonového 

obvodu a následném chybovém napětí na vedení mezi obvodem a mikrokontrolérem. 

Schematický návrh je na následujícím obrázku Obrázek 3.4. 

 

Obrázek 3.4 Zapojení vstupní ochrany 
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3.2.2 Napájení pasivních snímačů 

Používané snímače lze rozdělit do dvou skupin. První skupinou jsou pasivní snímače, které 

neobsahují žádné aktivní obvody, ať už pouhé tranzistorové zesilovače nebo celé integrované 

obvody. Jedná se tedy o snímače obsahující zpravidla jednu součástku (např. termistor nebo 

polovodičový prvek) pro snímání teploty, nebo obsahující mechanický spínač indikující 

dosažení požadované veličiny (např. tlaku mazacího okruhu motoru). 

Pro pasivní snímače je v návrhu hardwaru počítáno s napájením přes tzv. pull-up 

rezistory. Tyto rezistory by funkčně bylo možné nahradit zdroji stabilního proudu, ale pro 

zjednodušení zapojení stačí použít rezistory napájené ze stabilního zdroje napětí. Snímač se 

v tomto případě připojí mezi pull-up rezistor a zem a veličina udávající naměřenou hodnotu 

snímačem je velikost napětí na něm. 

Bylo by možné snímač a rezistor prohodit, tedy snímač zapojit mezi napájení a vstup a 

jako zdroj proudu použít pull-down rezistor. Zapojení s pull-up rezistorem však zajistí, že 

pokud dojde ke zkratu na snímači proti zemi, neohrozí to nijak napájecí vedení v řídící 

jednotce. Dále je možné díky tomuto zapojení identifikovat závadu typu rozpojení snímače. 

Záleží pouze na použitém snímači a rezistoru. 

3.2.3 Napájení aktivních snímačů 

Druhou skupinou jsou aktivní snímače. Mezi ně patří snímače, které již potřebují pro svoji 

činnost napájecí napětí. Napájení snímačů často slouží jako referenční hodnota pro výstupní 

signál, což přináší požadavek na dostatečnou stabilitu a přesnost napájecího vedení v řídící 

jednotce. K napájení snímačů bývá také použito přímo napájecí napětí palubní sítě a to 

většinou v případě, že nemají jako výstup analogovu hodnotu proudu nebo napětí, ale pouze 

logickou úroveň nebo využívají komunikace po sběrnici (např. CAN). 

Aktivní snímače potřebují pro svoje napájení nejčastěji 5 V. Často se toto napětí používá 

i jako referenční. To znamená, že výstupní hodnota ze snímače vzhledem k naměřené hodnotě 

je od napájecího napětí odvozena. Tyto snímače je tedy potřeba napájet dostatečně stabilním a 

přesným napětím anebo před vyhodnocením naměřené hodnoty v MCU vzít v úvahu ještě 

aktuální napětí na napájení snímače. 

Je výhodné rozdělit napájecí větev snímačů do více skupin. Jednotlivé snímače se pak 

rozdělí dle důležitosti nebo umístění na motoru. Na jednu větev se tedy připojí snímače tlaků 

(paliva, oleje, nasávaného vzduchu, paliva v railu), které jsou nezbytné pro chod motoru. Na 

další se pak připojí snímače pro zpracování výfukových plynů a ostatní, bez kterých je možné 

řídit motor v nouzovém režimu (např. s omezeným výkonem). 
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Pro napájecí vstupy musí platit stejné ochrany jako pro signálové vstupy. To znamená, že 

musí odolat ESD výboji a trvalému připojení na nejvyšší možné napětí v systému. Další 

užitečnou funkcí napájecích větví je také detekce zkratu a omezení zkratového proudu. Kvůli 

tomu je v návrhu použito lineárních stabilizátorů napětí s proudovým omezením. Ty umožňují 

dosáhnout stabilního napětí i při malých odebíraných proudech. Aby na lineárních 

stabilizátorech nevznikala příliš velká výkonová ztráta, snižuje jim vstupní napětí předřazený 

spínaný zdroj. Blokový nákres je na obrázku 3.5. 

 

Obrázek 3.5 Blokové schéma napájení 5 V snímačů 

Rozdíly ve ztrátovém výkonu při použití kaskády (spínaný zdroj – lineární stabilizátor) 

jsou v následujících výpočtech. Jako vstupní napájecí napětí je považováno napětí 

z 24 V systému, takže trvale až           . Rovnice (11) udává ztrátový výkon         na 

2 lineárních stabilizátorech s výstupním napětím            a odběrem              

z každého stabilizátoru. Druhá rovnice (12) udává celkový ztrátový výkon         při 

stejných podmínkách, ale s použitím předřazeného spínaného zdroje             

s účinností přibližně        . 

                                             (11) 

 

                                                    

                                                
(12) 

Spínaný zdroj napětí 8 V je detailněji popsán v kapitole 3.5.4. Zde je vysvětlen návrh 

lineárních stabilizátorů. Klasické monolitické stabilizátory napětí by jistě byly vhodnou 

variantou, ale většina z nich nezvládá na výstupu zpracovat bez poškození chybové stavy, 

které se mohou objevit. Proto je zde návrh vlastní verze lineárního stabilizátoru přesně pro 

potřeby této aplikace. 
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Lineární stabilizátor je jednoduché koncepce skládající se z hlavního pracovního 

tranzistoru, napěťové teplotně stabilní reference a proudového omezení. Pracovním 

tranzistorem byl zvolen MOSFET tranzistor s nízkým odporem v sepnutém stavu pro zajištění 

činnosti stabilizátoru i při poklesu napájecího napětí. Jako reference je použitý obvod TL431 

s teplotně stabilizovanou referencí 2,5 V. Výstupní napětí ze stabilizátoru je tedy odporovým 

děličem sníženo na polovinu a vyhodnocováno touto referencí. [20] 

Omezení zkratového proudu zajišťuje snímací rezistor za pracovním tranzistorem. Pokud 

proud překročí hodnotu, která způsobí na rezistoru úbytek větší než přibližně 600 mV, začne 

omezovací tranzistor přivírat pracovní tranzistor a tím sníží výstupní napětí. Snímací rezistor 

byl rozdělen do dvou sériově spojených, aby se lépe rozložil ztrátový výkon. Zkratový proud 

není potřeba nastavit na přesnou hodnotu, proto toto zapojení není nijak teplotně 

kompenzované. Proud se tedy může pohybovat v rozsahu 60 až 90 mA, dle teploty 

tranzistoru. Zatěžovací charakteristika tohoto zdroje byla simulována a její výsledek je na 

obrázku 3.6. 

 

Obrázek 3.6 Simulovaná zatěžovací charakteristika 5 V zdroje pro snímače 

Ochranu proti připojení vyššího napětí na výstup zdroje zajišťuje Schottkyho dioda za 

rezistorem pro snímání proudu. Případné vyšší napětí převádí další dioda do napájecí větve 

jednotky. Vstup reference je chráněn podobným způsobem jako signálové vstupy řídící 

jednotky. Proti ESD chrání zdroj TVS s prahovým napětím vyšším, než je maximální možné 

trvale připojitelné, neboť nemá v cestě žádný předřadný rezistor, který by omezil vstupní 

proud. Schéma stabilizátoru je na obrázku 3.7. [21] 
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Obrázek 3.7 Lineární stabilizátor napájení snímačů 

V systému dieselového vstřikování Motorpal Common Rail se ještě používají snímače 

úhlu a otáček motoru pracujících při napájení 12 V (8 – 18 V). Jejich výstupem jsou logické 

signály, takže jejich odpojení není možné jednoduše detekovat. Proto je třeba měřit odběr 

takového snímače, který se zpravidla pohybuje kolem desítek mA. Blok napájení pro takovéto 

snímače tedy nemusí stabilizovat napětí, ale je potřeba aby omezil případný zkratový proud a 

měřil odběr. 

Zapojení (Obrázek 3.8) je tedy podobné jako zapojení lineárních stabilizátorů. Navíc je 

zde připojen obvod pro měření proudu ZXCT1107. Tento obvod slouží pro měření proudu na 

napájecích vedeních pomocí měření úbytku napětí na rezistoru v tomto vedení. Toto napětí 

následně převádí na proud, který vytéká z výstupu obvodu. Pomocí rezistoru mezi výstupem 

obvodu a zemí lze následně vytvořit napětí, které je možné změřit mikrokontrolérem. [22] 

 

Obrázek 3.8 Obvod pro omezení a měření proudu 12 V snímači 
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Obvod ZXCT1107 může mít na svém vstupu napětí maximálně 500 mV. Proudová 

ochrana tohoto zapojení však reaguje, až když je na rezistoru úbytek přibližně 600 mV. 

Rezistor je tedy rozdělen na celkem 4. V lineárním stabilizátoru bylo využito dvou sériově 

zapojených rezistorů o hodnotě 4 . Jelikož u tohoto zdroje bude potřeba větší proud než jen 

60 mA, je ke každému rezistoru paralelně připojen další. Tím je zajištěno, že maximální 

hodnota výstupního proudu bude přibližně 120 mA. [22] 

V tomto zapojení bude na vstupu obvodu měření proudu maximální hodnota napětí 

přibližně             . Dle katalogového listu obvod převádí napětí na proud v tomto 

poměru           . V rovnici (13) je spočítána velikost výstupního proudu z obvodu 

měření proudu. V rovnici (14) je následně vypočítán zatěžovací rezistor        obvodu tak, 

aby bylo možno využít co nejlépe rozsah        
      analogového vstupu 

mikrokontroléru. 

                  (13) 

 

     
      

  
 

 

        
        (14) 

Nejbližšími používanými hodnotami rezistoru R193 jsou v návrhu hodnoty 4,7 ka 

2,7 k. Větší hodnotu dát nelze, protože by na rezistoru R193 vznikal úbytek větší, než 5 V. 

Použitá hodnota rezistoru tedy bude 2,7 k. 

3.2.4 Měření teplot 

V tomto návrhu hardwaru je napájení pomocí pull-up rezistorů použito u všech vstupů pro 

měření teplot, neboť drtivá většina snímačů používá k měření teploty termistor typu NTC. 

Dalším používaným snímačem, hlavně na vyšší teploty (např. výfukových plynů) se používají 

platinové termistory (PT100, PT200, atd.). Ty se však v použitém zapojení nijak neliší od 

NTC termistorů. 

Výpočet hodnoty pull-up rezistoru se odvíjí od dvou údajů. Prvním je maximální možný 

proud, který může protékat snímačem. Typicky bývá tato hodnota v jednotkách mA. Druhý 

údaj je použitelný rozsah napětí. Zpravidla se měřená hodnota zpracovává AD převodníkem, 

takže je výhodné měřený rozsah rozložit pokud možno do co největšího rozsahu převodníku. 

Výkonově se pull-up rezistor dimenzuje na chybový stav, když by došlo ke krátkému spojení 

vedení ke snímači s napájecím vedením. 

Použitý mikrokontrolér má 24 analogových vstupů do AD převodníku s rozlišením 

10 bitů a 5 V referenčním napětím. Počet analogových signálů, které musí mikrokontrolér 

zpracovávat je však větší. Je tedy nutné použít rozšíření počtu těchto vstupů. První možností 

je použití multiplexoru, který vybírá z více signálu vždy jeden, který je nutné změřit. Druhou 

možností je použití externího analogově-digitálního převodníku, který bude měřit zbývající 

analogové signály. [18] 
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Použití externího převodníku přináší možnost používat větší rozlišení měřené hodnoty, 

než je 10 bitů. Vhodným převodníkem je ADS7953, který má rozlišení 12 bitů, 16 vstupů a 

komunikační sběrnici SPI. Obvod se skládá ze dvou částí, kde první je vstupní multiplexor a 

druhou je vlastní převodník. Toto uspořádání zajišťuje, že součástka je v návrhu DPS 

kompatibilní s jiným typem s menším počtem vstupů, případně menším rozlišením a také 

menší cenou. [23] 

Převodník ADS7953 má 2 měřicí rozsahy. První rozsah má referenční napětí 2,5 V a 

druhý rozsah má 5 V. Nastavení rozsahů je výhodné použít v případě měření teplot NTC 

termistory. Ty totiž mají při vyšších teplotách řádově menší odpor, čímž se zhoršuje celkové 

rozlišení měření. Nízký rozsah se také hodí pro termistory, kterými by neměl procházet proud 

větší než jednotky mA (dle typu), aby je neohříval. [23] 

Řídící jednotka bude vybavena možností měřit jednu teplotu pomocí termočlánku typu 

K. Tento typ měření může být použit při měření teploty výfukových plynů. Pro co 

nejpřesnější změření teploty pomocí termočlánku je vhodné použít specializovaný 

integrovaný obvod. Ten v sobě integruje všechny potřebné kompenzace a na jeho výstupu pak 

budou pouze data o naměřené teplotě. 

Vhodným obvodem pro tuto aplikaci je MAX31855K. Tento obvod umožňuje přímý 

převod teploty na digitální data bez potřeby použití externích součástek. S mikrokontrolérem 

komunikuje pomocí SPI sběrnice a má integrovanou kompenzaci studeného bodu. Další 

předností je schopnost detekovat rozpojení termočlánku a zkrat termočlánku na napájení nebo 

zem. Nevýhodou obvodu je jeho napájecí napětí a logické úrovně, které jsou brány pro 3 V 

logiku. [24] 

 

Obrázek 3.9 Schéma zapojení sběrnice SPI 
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Pro napájení obvodu byl vybrán lineární stabilizátor napětí STLQ015, který pro měřicí 

obvod vytváří 3,3 V z 5 V. Datové vedení musí být také napěťově přizpůsobeno, neboť 

mikrokontrolér používá 5 V logiku. Snížení napětí na vedení hodinového signálu a 

povolovacího signálu stačí realizovat pouze pomocí rezistorových děličů. Ke zvýšení napětí 

na datovém vedení byl vybrán obvod 74LVC1T45, který umožňuje přepnout výstup do stavu 

vysoké impedance. Toto přepnutí je nutné, aby zvyšovač napětí neovlivňoval zbytek zařízení 

na sběrnici. [25] [26] 

Na schématu (Obrázek 3.9) je návrh propojení sběrnice SPI mezi mikrokontrolérem, DA 

převodníkem, AD převodníkem a termočlánkovým měřením. Popisy jednotlivých vodičů 

vždy začínají typem obvodu, ke kterému vedou. Obvod 74LVC1T45 zvyšuje logiku datového 

signálu SDO z obvodu MAX31855K. Spínání vysoké impedance je řešeno pomocí signálu 

CS, který řídí komunikaci mezi obvody. [24] [26] 

3.2.5 Měření polohy a otáček motoru 

Zajištění správné činnosti motoru, jakou jsou vyrovnaný a klidný chod, nastavený výkon, 

optimální spotřeba paliva či povolené emise výfukových plynů, vyžaduje přesné řízení 

jednotlivých částí. Pokud je vypočítána dávka paliva přesně odpovídající danému pracovnímu 

bodu, je nutné zajistit i přesné časování výstřiku paliva. 

Každý motor tedy bývá vybaven místem měření úhlu vzhledem k referenčnímu bodu. 

Zpravidla to bývají výstupky na setrvačníku klikové hřídele a jedna větší mezera za celý 

obvod setrvačníku. Mezera je právě tím referenčním bodem, který signalizuje horní úvrať 

prvního válce. Snímač je umístěn tak, aby bezpečně rozlišoval výstupky od mezer. 

Jelikož se kliková hřídel u čtyřtaktního motoru musí během jednoho pracovního cyklu 

otočit dvakrát, je nutné definovat na motoru místo, kde je možné rozlišit pracovní cykly 

jednotlivých válců. Tím místem může být například vačková hřídel, která se otáčí u 

čtyřválcového motoru poloviční rychlostí, než kliková hřídel. Na vačkové hřídeli je tedy 

umístěné kolo s předem definovaným systémem drážkování, ze kterého je možné určit 

aktuální pozici jednotlivých válců. 

Dalším místem pro umístění tohoto snímače je v případě systému vstřikování Motorpal 

Common Rail vysokotlaké čerpadlo. Toto čerpadlo využívá, podobně jako vačková hřídel, 

převody do pomala a to přesně na polovinu rychlosti otáčení klikové hřídele motoru. 

Nejběžnější snímače, používané pro tyto aplikace, se dělí na aktivní a pasivní. Výhoda 

aktivních snímačů je ve výstupním signálu. Ten už ze snímače vychází jako definované 

logické úrovně a je možné ho přímo zpracovat. Nevýhodou aktivních snímačů je nutnost 

použít napájení a další nevýhoda je určitá doba zpoždění reakce. Aktivní snímače jsou také 

náchylnější na vznik závady, neboť obsahují kromě snímacího prvku další elektroniku. 
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Oproti aktivním snímačům mají pasivní snímače pouze jednu nevýhodu. Tou je, že signál 

ze snímače je nutné správně zpracovat, aby bylo měření co nejpřesnější. Pasivní snímač 

neobsahuje elektroniku, která by způsobovala zpoždění měření hodnoty. Výstupní signál tedy 

kopíruje tvar měřeného kola (např. setrvačníku) a chyba může vzniknout pouze výrobní 

nepřesností měřeného kola. 

Signál ze snímače se tedy podobá sinusovému průběhu, ve kterém jsou nejdůležitější 

průchody nulou (okamžik, kdy proud a napětí signálu otočí polaritu). Jednou z možností je 

spojit jeden vodič od snímače s pevným potenciálem a druhý vodič porovnávat, jestli je na 

něm napětí vyšší nebo nižší. Tímto způsobem lze průchod nulou bezpečně detekovat. Velikost 

napětí generované snímačem je úměrná rychlosti otáčení měřeného kola. 

Problém však vzniká při nerovnostech na měřeném kole. Pokud nemá měřicí obvod 

nastavenou hysterezi překlápění, zaznamená průchod nulou na každé nerovnosti a případně 

může generovat zákmity. Pokud má nastavenou moc malou hysterezi, tak při rychlém otáčení 

zaznamenává i nerovnosti. A nakonec, pokud má obvod nastavenou velkou hysterezi, tak sice 

zaznamenává pouze mezery v kole, ale hystereze způsobuje zpoždění signálu. 

Správné zpracování signálu by tedy mělo vypadat tak, že nastavená hystereze funguje 

pouze jedním směrem otáčení polarity a přesný průchod nulou druhým směrem. Dále by 

nastavená hystereze měla mít možnost změny velikosti, aby dokázala zaznamenat i malé 

amplitudy, které snímač generuje například během startování. Pro tuto aplikaci přímo existují 

integrované obvody MAX9924-MAX9927. 

Tyto integrované obvody se dělí na jednoduché a dvojité a dále se dělí na obvody 

s interní a externí referencí. Pro tuto aplikaci, kde mohou být potřeba 2 signály současně 

(poloha a otáčky) byl tedy vybrán obvod MAX9926. Dle katalogového listu byl obvod 

nastaven na pracovní mód A2. V tomto módu obvod využívá interní napěťovou referenci, 

automaticky upravuje velikost hystereze a detekuje průchody nulou. [27] 

Činnost obvodu je následující. Maximální hodnota napětí vstupního signálu nastavuje 

úroveň napětí hystereze na velikost 1/3 tohoto napětí. V případě že obvod nedetekuje do 

85 ms změnu vstupu, změní velikost hystereze na nejnižší hodnotu. Pokud detekuje nárůst 

napětí přes hodnotu hystereze, překlopí hodnotu výstup a čeká na průchod signálu nulou, 

kdy výstup překlopí zpět. Činnost je znázorněna na následujícím časovém průběhu 

(Obrázek 3.10). [27] 
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Obrázek 3.10 Časový průběh signálu z pasivního snímače a výstupního signálu [27] 

Obvod nedisponuje žádnou diagnostikou připojeného snímače. Pro správnou činnost 

řídící jednotky je nutné, aby dokázala zjistit, zda je snímač připojen. Pro tuto detekci je možné 

použít měření velikosti napětí na snímač. Na vstupu „IN+“ obvodu MAX9926 je v klidovém 

stavu (ze snímače nejde signál) referenční napětí 2,5 V. Pokud je snímač připojen a v klidu, 

mělo by být referenční napětí měřitelné i na vstupu „IN-“. Pokud však bude snímač odpojen, 

tak na tomto vstupu bude měřitelné napětí blížící se buď napájecímu napětí, nebo zemi. 

Schéma zapojení ochran a diagnostik je na obrázku 3.11. [27] 

 

Obrázek 3.11 Schéma zapojení vstupů obvodu MAX9926 

 



 

35 

 

3.2.6 Komunikační sběrnice CAN 

Řídící jednotka komunikuje s ostatními jednotkami a také s případnou diagnostikou. 

K tomuto účelu je ve vozidlech používána komunikační sběrnice CAN. Tuto sběrnici tvoří 

dva vzájemně kroucené vodiče (označované HIGH a LOW), na obou koncích vedení spojené 

pomocí 120  zakončovacích rezistorů. Zařízení se k této sběrnici připojují přes komunikační 

rozhraní, které převádí sériová data na CAN komunikaci. 

Obvod, používaný pro převod v předchozích verzích řídící jednotky, je obvod MCP2551. 

S obvodem nebyly zjištěné problémy, proto je možné jej použít i v nové verzi. V současné 

době se však jedná o výběhový typ, který je postupně nahrazován modernějším obvodem 

MCP2561. Novější obvod již nemá funkci nastavení strmosti hran vysílaného signálu, místo 

toho však má funkci zachování schopnosti komunikace i v případě zkratu vodiče CAN-LOW 

na zem. Obvod samozřejmě umožňuje převedení do úsporného režimu, ve kterém je však 

stále schopný přijímat komunikaci. [28] 

Návrh zapojení obvodu vychází z doporučeného zapojení uváděného v katalogovém listě. 

Zapojení je dále doplněno o tlumivku, která potlačuje souhlasný signál na sběrnici a TVS pro 

omezení případného elektrostatického výboje. Dále je počítáno i se zakončovacím rezistorem, 

protože motorové řídící jednotky často zakončují vedení CAN. 

 

3.3 Návrh bloku ovládání vstřikovačů 

Ovládání vstřikovačů je důležitou částí řídící jednotky. S přesností na maximálně jednotky s 

je potřeba ovládat proud elektromagnetem vstřikovače, aby se dosáhlo přesně požadované 

dávky paliva dle palivové mapy. Elektromagnetické ventily vstřikovačů systému Motorpal 

Common Rail vyžadují pro správnou činnost 2 velikosti ovládacích proudů. První (BOOST) 

pro nabuzení elektromagnetu a uvedení kotvy do pohybu a druhý (HOLD) pro přidržení kotvy 

v otevřeném stavu. 

Řídící jednotka je plánována na 6-ti válcový motor, na kterém ještě nedochází 

k překrývání výstřiků. Elektromagnety vstřikovačů je tedy možné jedním terminálem spojit. 

Zbylé terminály pak slouží pro výběr aktivního vstřikovače. Spojené vedení elektromagnetů 

napájí dva rozdílné zdroje. Jeden slouží pro generování BOOST proudu (kapacitory nabíjené 

na vyšší napětí) a druhý slouží pro HOLD proud (napájení přímo z palubní napájecí sítě). 

  



 

36 

 

3.3.1 Měření a vyhodnocování proudu 

Do tohoto zapojení je potřeba zahrnout měření proudu vstřikovači. V původní verzi řídící 

jednotky toto bylo řešeno pomocí rezistoru mezi zemí a tranzistory pro výběr vstřikovače, jak 

je popsáno v kapitole 2.3. V nově navrhované verzi bude použito upravené zapojení 

s měřením proudu v části mezi vstřikovači a tranzistory pro spínání BOOST a HOLD proudů, 

dle návrhu v kapitole 2.4. 

K měření proudu je tedy vybrán obvod ACS710. Výstupem tohoto obvodu je napětí 

přímo úměrné velikosti měřeného proudu s převodem proudu na napětí               . 

Jelikož obvod dokáže měřit proud v obou polaritách, je jeho napěťový výstup v případě 

nulového měřeného proudu přesně polovina napájecího (referenčního) napětí. Obvod má dále 

výstup FAULT, s otevřeným kolektorem, který připojí signál k zemi v případě překročení 

maximální nastavené hodnoty proudu. [9] 

Tuto hodnotu je možné nastavit pomocí vstupu VOC, kde připojené napětí rozhoduje o 

velikosti proudu, který bude vyhodnocen jako chybový. Pro tento obvod vychází minimální 

hodnota chybového proudu na cca           , výpočet je v následující rovnici (15). 

Minimální možná hodnota napětí na VOC je čtvrtina napájecího napětí 

        
        , aby byla zajištěna správná činnost obvodu. [9] 

    
       

    
 

    

     
           (15) 

 

3.3.2 Řízení tranzistorů ovládání vstřikovačů 

Elektromagnety vstřikovačů mají jeden pól spojený do jediného uzlu, jak je popsáno výše. Na 

tento uzel je třeba přivádět takové napětí, aby bylo možné dosáhnout proudů až 30 A pro 

BOOST a 15 A pro HOLD. První tranzistor připíná uzel na kapacitory nabité až na 55 V, aby 

se dosáhlo proudů až 30 A pro BOOST. Druhý tranzistor pak připíná uzel k napájecí větvi 

ECU, kde napětí za chodu motoru (minimálně 11 V) stačí k vytvoření dostatečného proudu 

pro HOLD. 

Při návrhu je dobré počítat s následnou výrobou a návrh podle toho přizpůsobit. Z tohoto 

důvodu se při výběru tranzistorů počítá s tím, aby mohl být použit na celé DPS pokud možno 

pouze jediný typ tranzistoru. V tomto případě je nejvíce namáhán tranzistor pro BOOST, 

takže výběr tranzistoru se bude odvíjet podle něj. Napětí, které tranzistor musí vydržet je tedy 

minimálně 60 V a proud který musí být schopný bez problémů přenést je minimálně 30 A. Při 

výběru je potřeba vzít v úvahu, že tranzistor musí být schopný pracovat při vysokých 

teplotách a že bude spínat indukční zátěž. 
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Pro řízení tranzistorů je potřeba zvolit galvanické oddělení, protože ani jeden tranzistor 

nepracuje na pevném potenciálu. Vhodným obvodem s dostatečnou časovou odezvou (menší 

jak 5 s) je obvod Si8235. Disponuje navíc vstupem ENABLE, který bude možné použít pro 

nouzové zastavení systému. Obvod má dvě nezávislé a galvanicky oddělené výstupní části 

schopné ovládat tranzistory typu MOSFET. [29] 

Tranzistor pro BOOST by však nebylo možné normálně sepnout, neboť v jednotce se 

nenachází další zdroj, který by zvýšil spínaných 55 V o napětí potřebné pro sepnutí 

tranzistoru. Oddělené napájení pro tranzistor BOOST je tedy zajišťováno přes rezistory (R294 

a R259), usměrňovací diodu (D111) a kapacitor (C110), který uchovává náboj potřebný pro 

sepnutí tranzistoru. Tranzistor BOOST je spínán pouze maximálně po dobu 10 % celkové 

doby jednoho cyklu motoru. 

Velikost kapacitoru (C110) je spočítána v rovnici (16), ve které je brán v úvahu náboj 

potřebný pro sepnutí tranzistoru Q23 a napájecí proud budícího obvodu. Dále je potřeba, aby 

napětí na kapacitoru v průběhu BOOST proudu nekleslo o více jak            . Náboj 

potřebný pro sepnutí tranzistoru Q23 je              a z předchozích verzí řídících 

jednotek je zjištěno, že může za dobu BOOST proudu sepnout až 30x       . Napájecí 

proud obvodu Si8235 je v sepnutém stavu, po dobu                , dle katalogového 

listu              Pro výpočet je uvažováno napětí         , které by na kapacitoru 

mělo být v ustáleném klidovém stavu (omezeno Zenerovou diodou D110). [21] 

              
           

   
 

                   
               

   
           

           

(16) 

Kapacitor C110 tedy musí mít kapacitu větší, než 23 F, proto byla zvolena kapacita 

47 F. Nabíjení probíhá z 50 V zdroje přes rezistory (R294 a R259) a diodu (D111). Tato 

dioda má za úkol zabránit odtoku náboje z kondenzátoru do sepnutého BOOST tranzistoru. 

Rezistor omezuje proud Zenerovou diodou při plně nabitém kondenzátoru. Nabíjení se dále 

uzavírá přes další sériový rezistor do země. Druhý rezistor již není blokován žádnou diodou, 

protože ztrátový proud, který přes něj teče z obvodu vstřikovačů, není důležitý. 

Tranzistor pro HOLD už je na nižším potenciálu než je 55 V na BOOST zdroji, takže pro 

jeho buzení je možné použít napětí z BOOST zdroje. Zapojení je oproti buzení BOOST 

tranzistoru jednodušší. Nepotřebuje kapacitor pro udržení náboje v průběhu sepnutí 

tranzistoru, protože potřebný proud je odebírán z BOOST zdroje. Zenerovou diodou je pouze 

omezováno maximální napětí na řídící svorce tranzistoru a rezistorem je omezen maximální 

proud diodou. Schéma zapojení je na obrázku 3.12. 
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Obrázek 3.12 Schéma zapojení buzení tranzistorů pro BOOST a HOLD 

Tranzistory pro výběr vstřikovače jsou zapojeny mezi druhý pól každého elektromagnetu 

vstřikovače a zem. Jejich buzení tedy nemusí být galvanicky oddělené a stačí použít vhodné 

budiče tranzistorů MOSFET. Bude použit obvod z předchozí verze FAN3227, který má 

v jednom pouzdře dva nezávislé budiče a každý z budičů má vstup ENABLE a INPUT. Tyto 

vstupy je možné použít pro následnou logiku ovládání. [30] 

3.3.3 Rekuperace proudů ze vstřikovačů 

Jakákoliv indukční zátěž se projevuje tím, že se snaží udržet velikost proudu, který přes ní 

protéká. To znamená, že pokud je potřeba proud prudce zvýšit, musí se na indukčnost přiložit 

velké napětí. Naopak, pokud je potřeba proud indukčností prudce snížit, nestačí ji pouze 

odpojit od zdroje napájení. Pokud by odpojení za provozu nastalo, dojde k prudkému nárůstu 

napětí na cívce a zničení spínacích prvků cívky. Pro prudké snížení proudu je tedy potřeba 

připojit indukčnost na vysoké záporné napětí. Proud pak z cívky rekuperuje energii do tohoto 

zdroje. 

Rekuperaci proudu ze vstřikovače je možné provádět třemi způsoby, které jsou 

vyznačeny na schématu (Obrázek 3.13), červeně je vyznačen směr proudu elektromagnetem. 

Prvním způsobem (ve schématu označen číslem 1) je uzavření proudového okruhu přes 

usměrňovací diodu připojenou paralelně k indukčnosti. Polarita diody je tak, aby při připojení 

indukčnosti na napájecí zdroj nedocházelo k otevření diody. Při této rekuperaci se proud 

indukčností snižuje pomalu, protože je připojena pouze na malé napětí rovnající se hodnotě 

napětí na přechodu diody. Na diodě vzniká výkonová ztráta, která se projevuje ohřevem 

součástky. 

Tento typ rekuperace je možné použít, pokud je potřeba udržet hodnotu proudu 

elektromagnetem vstřikovače při otevřeném stavu. Pokud však chceme proud ukončit rychle, 

musíme použít druhý typ rekuperace (ve schématu označen číslem 2), který spočívá 

v připojení záporného napětí na elektromagnet. Pro vytvoření záporného napětí je možné 

využít zdroje napětí pro BOOST proud. Přepólování elektromagnetu dosáhneme pomocí 

vhodně připojených Schottkyho diod. 
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Obrázek 3.13 Znázornění rekuperací energie z cívky 

Při této rekuperaci se proud elektromagnetem vybíjí do kapacitorů 50 V zdroje a tím je 

nabíjí. V předchozích verzích jednotek se této rekuperace používalo pouze pro rychlé 

ukončení proudu elektromagnetem. V této nové verzi hardwaru, kde je použito měření proudu 

vstřikovači pomocí obvodu ACS710 a ne pomocí rezistoru, je možné tuto rekuperaci použít i 

v průběhu výstřiku. [31] 

Je možné jí také využít v průběhu přídržného proudu HOLD, kdy je jako zdroj napětí 

použit 12 V zdroj. Směr toku proudu je potom od 12 V zdroje přes elektromagnet do 50 V 

zdroje (na schématu (Obrázek 3.13) je průběh znázorněn číslem 3). Tento způsob doplní 

energii do kapacitorů pro BOOST bez sepnutí měniče. Rozdíly v následné potřebné době 

nabíjení kapacitorů je na obrázku (Obrázek 3.14). V případě nepoužití (část obrázku vlevo) a 

použití (část vpravo) nabíjení během HOLD proudu. U proudu elektromagnetem trvajícím 

700 s (200 s z toho BOOST proud) je rozdíl času následného nabíjení přibližně 400 s. 

 

Obrázek 3.14 Záznamy doby nabíjení po výstřiku 
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V případě dlouhého výstřiku je i teoreticky možné dosáhnout nabití kapacitorů 50 V 

zdroje, aniž by se musel zapnout 50 V měnič. Na záznamu průběhu proudu elektromagnetem 

a průběhu napětí na 50 V zdroji (Obrázek 3.15), je tento jev viditelný. Při době trvání HOLD 

proudu přibližně 1200 s se následně nemusí zapnout 50 V měnič vůbec. 

 

Obrázek 3.15 Průběh nabíjení pomocí HOLD proudu 

3.3.4 Logika ovládání vstřikovačů 

Původní princip ovládání vstřikovačů byl následující. Řídící mikrokontrolér posílal signál 

určující dobu sepnutí elektromagnetu vstřikovače a binárně zakódovanou adresu vstřikovače. 

V obvodu byl zapojen snímací rezistor pro měření proudu, jehož výstup vedl na dva 

komparátory s hysterezí, které proud regulovaly. O veškeré zpracování těchto signálů se staral 

obvod CPLD Xilinx. Blokové schéma aplikace je na obrázku níže. 

Obvod Xilinx měl ve firmware pevně nastavenou dobu trvání BOOST proudu a to 

200 s. Na pevno byla také nastavena hodnota velikosti proudů BOOST (20 A) a HOLD 

(10 A). Pro potřeby testování vstřikovačů paliva však bylo potřeba tyto hodnoty upravovat a 

pokud možno přímo za chodu. V další úpravě se tedy pro nastavování velikostí proudů použil 

DAC převodník spojený s mikrokontrolérem pomocí SPI sběrnice. Dále se 

s mikrokontrolérem propojilo i CPLD Xilinx, pomocí dalších dvou vodičů, které umožňovaly 

nastavení délky BOOST proudu a jeho případný tvar. 

Co se týče tvaru BOOST proudu, tak je možné použít 3 různé typy. První je klasický, 

kdy po definovanou dobu protéká elektromagnetem stanovený proud. Druhý průběh spočívá 

v tom, že BOOST tranzistor je sepnut pouze do prvního zásahu regulace (dosažení 

požadovaného proudu) a poté se hodnota proudu přepne na HOLD. Třetí průběh má začátek 

shodný s druhým typem, ale po zásahu regulace se elektromagnet připojí na HOLD, který po 

stanovenou dobu nereguluje. 
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Po všech typech BOOST proudu následuje HOLD proud, který trvá po mikrokontrolérem 

přesně stanovenou dobu. Všechny tyto varianty byly tedy součástí firmware CPLD Xilinx. 

Toto zapojení jako celek mělo tři nevýhody. První byla nutnost programovat při výrobě dvě 

součástky (MCU a CPLD). Dále to byla nekompatibilita logických úrovní signálů. CPLD 

totiž používá 3 V logiku a MCU logiku 5 V. 

Poslední nevýhodou byla neošetřená vlastnost obvodu CPLD, takže pokud nebyl 

naprogramován, byly všechny tranzistory pro ovládání vstřikovačů trvale sepnuty. V praxi to 

znamenalo, že pokud někdo nenaprogramovanou jednotku připojil na kabeláž s instalovaným 

systémem, začalo přes HOLD tranzistor a snímací rezistor téci dle velikosti napájecího napětí 

až 130 A. Toto způsobilo zničení obou prvků a značné poškození DPS nadměrným ohřevem 

spojů. 

Následující blokové schéma (Obrázek 3.16) znázorňuje novou koncepci ovládání 

elektromagnetů vstřikovačů. 

 

Obrázek 3.16 Blokové schéma ovládání elektromagnetů vstřikovačů 

V návrhu nové verze se nepočítá s použitím CPLD, ale s jeho nahrazením pevnými 

logickými obvody a pasivními komponenty. Na adresování vstřikovačů nemusí být použito 

žádné dekódování, takže budiče budou ovládány přímo z MCU. Komparátory pro regulaci 

proudů zůstanou stejné s pevně nastavenou hysterezí vycházející z původní verze řídící 

jednotky. Stejný zůstane i DA převodník. 
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3.4 Návrh bloků výstupů 

Předchozí verze jednotek disponovaly až čtyřmi výstupy schopnými dodat proud až 5 A a 

využívat PWM modulaci (vhodné pro ovládání elektromagnetických akčních členů). Dále 

obsahovaly až 12 výstupů schopných dodávat (nebo odebírat, dle verze) proud 0,5 A. Tyto 

výstupy byly plánovány pro ovládání případných relé nebo kontrolek. Jejich možná úprava je 

popsána v kapitolách 2.7 a 2.8. 

3.4.1 Výkonové 5 A výstupy 

Pro novou verzi hardwaru byly výkonové výstupy voleny podle reálně možných zátěží. 

Jejich výpis a potřebný styl ovládání je v následující tabulce 3.2. 

Tabulka 3.2 Typy zátěží ovládaných výkonovými výstupy 

Ovládaný prvek Typ akčního členu Elektronika ovládání 

Elektronický regulátor nízkého 

tlaku paliva 

Elektromagnetický 

proporcionální ventil 

Polomůstek s měřením proudu 

akčním členem 

Elektronický regulátor 

vysokého tlaku paliva 

Elektromagnetický 

proporcionální ventil 

Polomůstek s měřením proudu 

akčním členem 

Elektronicky ovládaný ventil 

recirkulace výfukových plynů 

DC motor s napěťovou 

polohovou zpětnou vazbou 

Plný můstek s měřením proudu 

motorem + měření hodnoty 

polohy 

Elektromagnetický 

proporcionální ventil 

Polomůstek s měřením proudu 

akčním členem 

Elektronicky ovládané 

turbodmychadlo 

DC motor s napěťovou 

polohovou zpětnou vazbou 

Plný můstek s měřením proudu 

motorem + měření hodnoty 

polohy 

Elektromagnetický 

proporcionální ventil 

Polomůstek s měřením proudu 

akčním členem 

Elektronicky ovládaná škrticí 

klapka nasávaného vzduchu 

DC motor s napěťovou 

polohovou zpětnou vazbou 

Plný můstek s měřením proudu 

motorem + měření hodnoty 

polohy 

Elektromagnetický 

proporcionální ventil 
Polomůstek s měřením proudu 

akčním členem 

 

Z možných zátěží (akčních členů), použitelných na motoru, je jasné, že budou potřeba 

plné můstky a polomůstky. Jedna z možností konfigurace tedy je, že jednotka bude obsahovat 

dva polomůstky a tři plné můstky. Druhá z možností, když by všechny akční členy byly 

řešeny elektromagnety, by bylo použití pouze pěti polomůstků. Jednotka však musí být 

jednoduše konfigurovatelná, protože zatím není přesně dáno, jaké akční členy se budou 

používat. Je tedy vhodné vybrat takovou ovládací elektroniku, kterou by bylo možné používat 

jak pro polomůstkové zapojení, tak pro plný můstek. 
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Ovládací elektronika by tedy měla být schopná dodávat do každého výstupu proud o 

velikosti až 5 A. Dále by měla být kompatibilní s napětím palubní sítě 12 V i 24 V (čili 

schopná pracovat až do 36 V). Měla by být schopná odolat možným přepětím na výstupu a 

také by měla odolat elektrostatickému náboji, který se může na výstupu také objevit. Dalšími 

funkcemi by mělo být měření proudu a z toho vyplívající detekce rozpojené zátěže a zkratu na 

zátěži. 

Z těchto parametrů byl vybrán obvod od STmicroelectronics VN5772AK. Maximální 

provozní napětí obvodu je 41 V, disponuje ochranou proti přetížení a přehřátí a zvládne trvale 

dodávat proud 5 A. Možnou nevýhodou obvodu je elektrický odpor jeho spínacích prvků 

v sepnutém stavu (cca 100 m), který by mohl způsobovat nadměrný ohřev obvodu. Pokud 

bude chlazení obvodu nedostatečné, což bude ověřeno tepelnými zkouškami, bude možné 

přepracovat chlazení, nebo obvod nahradit lepším typem. [32] 

Výsledná konfigurace tedy bude vypadat tak, že jeden obvod (obsahující dva nezávislé 

polomůstky) bude ovládat oba ventily tlaku paliva. Další obvod bude konfigurovatelný mezi 

ovládáním dvou elektromagnetů nebo jednoho plného můstku pomocí propojek na DPS 

(Obrázek 3.17). Jednoduchým osazením nebo naopak neosazením bude možné zvolit 

konfiguraci. Dále budou v konfiguraci plného můstku zapojeny dva obvody. Celkem tedy 

budou potřeba čtyři obvody. 

Konfigurovatelný obvod je možné nastavovat pomocí propojek (rezistorů s hodnotou 

odporu 0 ) R39, R42, R45, R46, R47 a R48. Při použití jako plný můstek se stejnosměrný 

motor připojí mezi svorky „H2R“ a „H2L“. Dále se osadí propojky R46 a R39. Na výstupu 

„H2L-sens“ je pak možné sledovat proud motorem při jeho rozbíhání. Měření proudu při 

brzdění není požadováno. 

Při použití konfigurovatelného obvodu jako dvojitého polomůstku pro ovládání 

induktivních zátěží se osadí propojky R45, R46, R47 a R48. Jedna zátěž se připojí mezi 

svorky „H2R“ a „H2RCS“ a druhá zátěž mezi svorky „H2L“ a „H2LCS“. Na obou výstupech 

měření („H2R-sens“ a „H2L-sens“) se pak objevují hodnoty proudu z každé zátěže. O měření 

proudu je psáno více v kapitole 3.4.2. 

Ztrátový výkon        na těchto budičích je možné spočítat pomocí známé hodnoty 

odporu spínačů v obvodu            . Dalším údajem potřebným pro výpočet ztrátového 

výkonu je proud procházející spínači. Pro tento případ je brána trvalá hodnota proudu 

         . Pro výpočet nerozhoduje, jestli obvod pracuje jako 2 polomůstky nebo jako plný 

můstek, takže výpočet ztrátového výkonu je pro všechny obvody stejný, protože proud vždy 

prochází dvěma spínači. V následující rovnici (17) je spočítán ztrátový výkon všech obvodů 

výkonových výstupů. 

                
                    (17) 
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Obrázek 3.17 Schéma zapojení variabilního výkonového výstupu 

3.4.2 Měření proudu výkonovými výstupy 

Všechny obvody také mají funkci měření proudu. Bohužel u všech je toto měření pro proudy 

do hodnoty 1 A velice orientační, protože poměr měřeného a výstupního proudu je v rozsahu 

1430 až 2890. Proud je tedy potřeba měřit jiným způsobem. Nejjednodušší variantou je 

měření úbytku napětí na snímacím rezistoru. Pro jednoduché měření proudu lze použít 

operačního zesilovače a rezistoru, na kterém se měří úbytek napětí. Pro jednoduchost celého 

obvodu je vhodné připojit jeden vývod snímacího rezistoru na pevné napětí. V tomto případě 

je vhodným pevným napětím zem. 
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Pro snímání proudu byl vybrán rezistor o hodnotě odporu              . Maximální 

proud rezistorem bude           . Napěťový úbytek         a výkonová ztráta          

na rezistoru jsou vypočítány v rovnici (17). Rezistor bude pro lepší odvod tepla rozdělen na 

dva sériově zapojené, aby se rozložil celkový ztrátový výkon na větší plochu DPS. 

                               

                                
(17) 

Napěťový úbytek, který na rezistorech vzniká, je měřen a zesilován pomocí operačního 

zesilovače. Toto zesilování je zvoleno z důvodu využití co největšího rozsahu AD převodníku 

mikrokontroléru. Velikost zesílení     je vypočtena v rovnici (18) a vychází z maximálního 

napětí na analogovém vstupu        
     . Rovnice (19) dále uvádí výpočet odporů 

rezistorů pro nastavení zesílení na operačním zesilovači (R30 a R35). Hodnoty rezistorů jsou 

dále použity i u zbytku zesilovačů pro ostatní výkonové výstupy. Pro zjednodušení výpočtu je 

hodnota rezistoru              zvolena předem. [33] 

  
      

     
 

 

    
    (18) 

 

                                      (19) 

Nejbližší hodnotou rezistoru               je v tomto návrhu hodnota 47 k. Zesílení 

v tomto případě nebude rovných       , ale menší. Jeho reálná hodnota s použitím jiného 

rezistoru je spočítána v následující rovnici (20). Přesná hodnota zesílení není v tomto případě 

kritická, takže je možné jí mírně zmenšit, aby bylo možné použít běžnou hodnotu odporu 

rezistoru. 

  
       

   
 
            

       
      (20) 

Před vstupem zesilovače je instalována ochrana proti přepětí, které by mohlo nastat 

chybným připojením nebo zkratem na kabeláži. Na tomto výstupu se nepředpokládá trvalé 

připojení chybového napětí. Vzhledem k nízkému odporu výstupu proti zemi, dojde při 

připojení jakéhokoliv napětí k odběru velkého proudu z připojeného zdroje. Tento proud by 

měl daný zdroj vyhodnotit jako zkratový a provést případné omezení (odpojení, přepálení 

ochranné pojistky apod.). 

Celková výkonová ztráta na snímacích rezistorech bude brána podobně jako na budičích 

výstupů a to 80 % maximální hodnoty. Měření proudů je celkem 6 (4 pro polomůstky a 2 pro 

plné můstky). V rovnici (21) je výpočet celkové výkonové ztráty snímacích rezistorů 

          . 

                                     (21) 
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3.4.3 Řídící 0,5 A výstupy 

Řídící jednotka musí kromě akčních členů provádět obsluhu i dalších zařízení, jako jsou různé 

kontrolky nebo ovládací relé. V předchozích verzích jednotek se objevovaly tyto výstupy 

dvojího typu. První byl typ „high-side“, což znamená, že na výstup připojoval napájecí napětí. 

Druhý typ byl „low-side“ a ten připojoval výstup k zemi. Zkušenosti z předchozích verzí jsou 

takové, že se typ „low-side“ nevyužívá, takže řídící výstupy budou plánovány jenom jako typ 

„high-side“. 

Požadavky na tyto výstupy jsou podobné jako u výkonových výstupů. Musí pracovat s 

napájením 12 V i 24 V systémů, měly by mít malý odpor v sepnutém stavu a odolnosti proti 

přetížení, přepólování, elektrostatickému výboji atd. Z těchto požadavků byl vybrán obvod 

VNQ5160. Vybraný obvod má 4 nezávislé spínače v jednom pouzdře. Každý spínač má 

vlastní diagnostiku, kterou je možné zjistit přetížení spínače nebo odpojenou zátěž. 

Použity budou dva tyto obvody. Jeden bude napájen přímo z napájecího napětí jednotky 

a druhý bude napájen přes 12 V měnič. Čistě 12 V výstup může být použit pro 12 V zařízení 

na motorech s 24 V palubním napětím, což je výhodné pro používání shodných komponent na 

různých systémech. 

 

3.5 Návrh napájecí části 

Jak již bylo zmíněno dříve, řídící jednotka si nevystačí pouze s jedním napájecím napětím. 

Proto je potřeba vytvořit síť vhodných napájecích zdrojů, sloužících jednotlivým blokům. 

Součástí napájecích zdrojů je také ochrana jednotky před nežádoucími stavy přímo na 

napájecích svorkách jednotky. 

3.5.1 Ochrana napájení jednotky 

Na napájecích svorkách se může objevit několik chybových stavů napětí, které může způsobit 

poškození některých částí hardwaru. Hlavní řídící jednotky, umístěné na pracovním stroji pro 

non-road aplikace (traktor, bagr, generátor, atd.), bývají zpravidla připojeny trvale na 

napájení, aby mohli vzájemné komunikovat. Řídící jednotka pro řízení motoru nebývá 

výjimkou, takže je nutné ošetřit případy závad napájení, které mohou nastat za každé situace. 

První chybou napájení může být nesprávné připojení svorek na akumulátor stroje. Pokud 

není jednotka nijak chráněna a nastane přepólování, elektrický proud je veden přes ochranné 

diody jednotlivých obvodů. Jediné, co ho v tuto chvíli omezuje, je odpor akumulátoru a odpor 

vedení k ochranným diodám. Součet těchto dvou odporů je maximálně v řádu desítek m, 

takže protékající proud způsobí zničení ochranných diod obvodů a může poškodit i samotné 

vedení.  
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Jednou z možností jak zabránit zničení jednotky při přepólování napájení, je přidání 

výkonové Schottkyho diody hned za napájecí svorky řídící jednotky, aby zkratový proud tekl 

právě přes tuto diodu. Pokud je dioda dostatečně proudové dimenzovaná a v obvodu je vždy 

použita správná tavná pojistka, dala by se tato ochrana považovat za dostačující. Stačí však, 

aby byla pojistka vyměněna za jinou (s vyšší hodnotou vypínacího proudu) a ochrana již 

nemusí fungovat. 

Další chybou napájení může být přepětí. Obvykle se přepětí v soustavě objeví, když se 

k nastartování motoru použije nějaký předimenzovaný externí zdroj energie (startovací 

vozík). Tento zdroj může těsně po nastartování způsobit velký překmit napájecího napětí a 

tím může způsobit poškození obvodů citlivých na přepětí. Přepětí ale nemusí být způsobeno 

jenom startovacím zdrojem, ale také přímo zdrojem elektrické energie (alternátorem) 

instalovaným na motoru. Občas se také objeví závada, kdy chybou regulace zdroje nebo 

úplným selháním regulátoru dojde k vytvoření přepětí. 

Možným omezením těchto přepětí jsou výkonové TVS diody, které při překročení 

prahového napětí začnou odebírat velký proud. Důležitá je opět tavná pojistka, která zajistí 

včasné odpojení, aby nedošlo ke zničení TVS diody vlivem výkonové ztráty. Spolehlivost 

ochrany proti přepětí je tedy opět dána tavnou pojistkou v okruhu napájení a její správnou 

hodnotou vypínacího proudu. 

Problémy s přepětím a přepólováním napájení nejsou řešeny pouze v oblasti motorových 

řídících jednotek, takže již existují specializované integrované obvody, které toto řeší. 

Vhodným obvodem pro tuto aplikaci je LTC4367. Dle katalogového listu je obvod schopný 

ochránit napájení libovolného systému proti přepólování a přepětí v rozsahu -100 V až 100 V. 

Maximální napájecí proud aplikace je pak dán použitým typem pracovních tranzistorů tohoto 

obvodu. [34] 

Obvod dále umožňuje indikaci chybového stavu napájení (podpětí, přepětí) a má logický 

vstup, který umožňuje vypnout pracovní tranzistory a tím odpojit napájení. Funkce vypínání 

napájení je možné použít pro systémy, kde je potřeba jednotku úplně odpojit od napájení. 

Samozřejmě v tomto stavu úplného odpojení neběží žádná část, ani mikrokontroléru. Pro 

probuzení z tohoto hlubokého stavu je nutné použít nějaký externí signál, na který lze v tomto 

případě použít signál klíčku. Pokud není nutný stav hlubokého spánku, mikrokontrolér 

(pomocí signálu PWR-ECU) podrží přes dvojici diod ochranný obvod sepnutý. 

Rozšířenou ochranu samotného obvodu proti přepólování zajišťuje dvojice Schottkyho 

diod se sériovým rezistorem, neboť obvod vydrží záporné napájecí napětí pouze do -40 V. 

Proti případnému elektrostatickému výboji chrání vstupní obvod bipolární TVS. Použití 

dvojice diod je z důvodu ochrany samotných diod, proti proražení napětím v závěrném směru. 

Použité diody jsou opět vybírány tak, aby mohli být použité i v jiných částech jednotky. 

Schéma zapojení je na obrázku 3.18. [34] 
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Obrázek 3.18 Schéma zapojení ochrany napájení jednotky 

Nastavení prahových hodnot přepětí a podpětí se provádí pomocí rezistorového děliče na 

vstupu. Na schématu jsou rezistory rozděleny na často používané hodnoty, aby nebylo nutné 

osazovat mnoho rozdílných hodnot rezistorů. Pro výpočet jsou rezistory sloučeny do třech 

základních rezistorů potřebných pro výpočet. Rezistory (R224 až R226) jsou spojeny jako RC, 

rezistory (R227 a R229) jsou spojeny jako RB a rezistory (R230 a R231) jako RA. 

Prahová hodnota přepětí byla zvolena na             a prahová hodnota podpětí byla 

zvolena na           . Velikost napětí, podle kterého obvod porovnává měřené vstupní 

napětí je              . Doporučená hodnota součtu odporů RA a RB, pro zjednodušení 

výpočtu, je                              . Rovnice (22) se zabývá výpočtem 

rezistoru RC. Rovnice (23) uvádí dílčí výpočty rezistorů RA a RB. [34] 

           
          

     
           

     

   
           (22) 

 

   
          

      
 
                 

    
            

                                             

(23) 

Vypočítané hodnoty rezistorů (RA, RB a RC) je možné rozložit do hodnot, které se častěji 

vyskytují v jednotce. V tomto případě musí být přípustná částečná změna hodnoty jejich 

odporů a následným výpočtem je třeba ověřit hodnoty prahových napětí. Rezistor 

             je možné rozložit do dvou sériově zapojených rezistorů o hodnotě odporu 

10 k. 
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Rezistor               je možné rozložit do sériového zapojení rezistorů s hodnotou 

odporu 100 k a 47 k. V tomto případě by bylo lepší použít rezistor o hodnotě odporu 

68 k, ale ten se v tomto návrhu nepoužívá. Rezistor             je možné rozdělit na 

3 sériově zapojené rezistory s hodnotou odporu 470 k. Výsledné hodnoty odporů rezistorů 

tedy jsou (                                 . Rovnice (24) ověřuje nastavení 

hodnoty podpětí na           . Rovnice (25) ověřuje nastavení hodnoty přepětí na 

           . 

           
        

     
     

                 

            
        (24) 

 

           
        

  
     

                 

      
        (25) 

Obvod ochrany napájení tedy připojí jednotku k napájení v případě, že napájecí napětí 

bude v rozsahu 4,72 V až 39,4 V. Hodnota minimálního napětí slouží pouze jako informace 

pro mikrokontrolér, že došlo k takto velkému poklesu napětí. Hodnota maximálního napětí 

              je pod maximální hodnotou napětí prvků v řídící jednotce (42 V), takže je 

použitelná jako přepěťová ochrana. 

Odpor každého z tranzistorů Q12 a Q13 v sepnutém stavu je              . Řídící 

jednotka může odebírat trvale proud až            . Výkonová ztráta na těchto 

tranzistorech        je spočítána v následující rovnici (26). 

                 
                 (25) 

 

3.5.2 Měnič napětí 50 V pro BOOST proud 

Prvním zdrojem, potřebným pro činnost jednotky, je měnič napětí pro BOOST proud 

elektromagnetů vstřikovačů. Jeho návrh je převzatý z předchozí verze řídící jednotky (viz 

kapitola 2.1 a 2.2). Úpravy měniče byly provedeny na rezistorech pro snímání proudu 

jednotlivých částí měniče, které byly sjednoceny s rezistory u výkonových výstupů (kapitola 

3.4.2). Dále byly oproti předchozí verzi použity jiné pracovní tranzistory, shodné 

s výkonovými tranzistory na zbytku jednotky. 

Účinnost tohoto měniče (až 92 %) je udávána v katalogovém listu s doporučenými 

komponenty přímo od výrobce. S použitými komponenty v návrhu bylo provedeno měření, 

aby se ověřila hodnota účinnosti měniče dle použitého návrhu. Při použití napájecího napětí 

           bylo výstupní napětí z měniče            . Maximální možný odebíraný 

proud, než začalo výstupní napětí klesat, byl              a při tomto proudu měnič na 

vstupu odebíral proud           . Výsledná účinnost měniče        je spočítána v rovnici 

(26). [1] 
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            (26) 

Z měření přímo při činnosti řídící jednotky na motoru bylo zjištěno, že pro nabití 

kapacitorů po BOOST proudu nebylo potřeba činnost měniče delší, než 1,5 ms. Při nejvyšších 

možných otáčkách je mezi jednotlivými výstřiky časový interval přibližně 6 ms. Z těchto 

dvou údajů lze odvodit, že měnič bude v činnosti nanejvýš čtvrtinu doby a zbylé tři čtvrtiny 

bude vypnutý. Tyto údaje spolu s účinností umožní určit výkonovou ztrátu měniče        

(rovnice (27)). 

     
 

 
            

    
   

  
 

 
          

    

   
         (27) 

3.5.3 Měnič napětí 12 V pro 24 V systémy 

Řídící jednotka obsahuje bloky a obvody, které není možné, u 24 V systémů, napájet přímo 

z napájecího napětí jednotky. V jednotce tedy bude instalován měnič, který bude sloužit pro 

snížení napětí pro tyto bloky. Aby však nesloužil jenom pro pár obvodů, bude použit i pro 

napájení vybraných řídících výstupů a snímačů. Tím umožní používání shodných komponent 

(např.: měření průtoku nasávaného vzduchu, různá ovládací relé atd.). 

Pro tento měnič byl vybrán spínaný zdroj s obvodem LM22679, který je schopný dodat 

až 5 A. Měnič je možné napájet z napájecího napětí až 42 V. Má integrovaný spínací 

tranzistor, nastavitelný pomalý start a nastavitelné proudové omezení. Obvod však nemá 

žádný vstup pro ovládání zapnutí a vypnutí, proto bylo použito nestandardní varianty ovládání 

přes vstup zpětné vazby. [35] 

Pokud má být měnič vypnut, je na tento vstup přes diodu a napěťové omezení připojeno 

napájecí napětí. Tím je obvod ve vypnutém stavu, protože mu zpětná vazba signalizuje, že je 

na výstupu moc vysoké napětí. Pro zapnutí obvodu pak následně stačí externí napětí odpojit, 

což zajistí tranzistor Q16. Pokud by byla jednotka vyráběna pouze pro 12 V systémy, tak se 

místo součástek tohoto zdroje osadí pouze propojka R267, která se jinak neosazuje. Schéma 

zapojení je na obrázku 3.19. 

Výkonová ztráta na tomto měniči nebude zanedbatelná, neboť v katalogovém listu je 

uváděna účinnost             a odebíraný proud může být až           . Ztrátový 

výkon 12 V měniče        při tomto odběru je spočítán v rovnici (28). [35] 

                  
    
   

          
  

   
       (28) 
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Obrázek 3.19 Schéma zapojení 12 V zdroje 

3.5.4 Měniče napětí pro zbývající bloky 

Řídící jednotka dále obsahuje několik dalších zdrojů zajišťujících činnost zbývajících bloků. 

Nezávislým zdrojem je snižující měnič, generující z napájecího napětí 5 V, zajišťující 

napájení procesoru a budičů komunikační sběrnice CAN. Dále jsou v jednotce instalovány 

zdroje pro napájení zbývajících 5 V periférií a 8 V zdroj pro napájení výstupů (viz kapitola 

3.2). 

Pro tyto spínané zdroje byl použit obvod LM22675-5, který již má v sobě zabudovaný 

spínací tranzistor, takže z pracovních komponent se přidává pouze indukčnost, dioda a 

kapacitor. Dále měnič disponuje velkým rozsahem vstupního napětí a pracovní střídou až 

98%. Z laboratorních měření vyplívá, že na výstupu měniče je stabilní napětí 4,1 V již od 

napájecího napětí 4,9 V. Měření probíhalo při zátěži měniče rezistorem o hodnotě 40  a 

snímek osciloskopu z měření je na obrázku 3.20. Na snímku zelený průběh je napájecí napětí 

a fialový je výstupní napětí. [36] 
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Obrázek 3.20 Snímek osciloskopu testování 5 V zdroje 

V případě 8 V zdroje je také použit obvod LM22675-5. U něj se vstup zpětné vazby 

připojuje přímo na výstupní napětí měniče, ale pokud je potřeba napětí větší, tak je možné jej 

připojit přes odporový dělič s potřebným dělícím poměrem. 

Měnič, který zajišťuje napájení mikrokontroléru a CAN, má na vstupu vytvořený obvod, 

který vybírá napájení měniče. Tento obvod byl vytvořen, aby zajistil napájení MCU 

v případě, že dojde za provozu k odpojení napájecího napětí. Pro následnou diagnostiku a 

informace ohledně činnosti motoru (např. počítadlo motohodin) je totiž nutné, aby i při 

výpadku napájení byl mikrokontrolér schopen uložit aktuální hodnoty. 

Jako záložní zdroj energie, pro případ výpadku napájení jednotky, jsou použity 

kapacitory 50 V zdroje. Předpokládá se, že k výpadku napájení dojde za provozu, kdy bude na 

kapacitorech dostatečné napětí, takže uložená energie zajistí činnost mikrokontroléru po 

výpadku alespoň na 3 ms. Mikrokontrolér je o výpadku informován z obvodu ochrany 

napájení, která dokáže včas informovat o tomto stavu. Obvod pro výběr napájení měniče měří 

napětí na hlavním napájecím vedení pomocí jednoduchého tranzistorového komparátoru. 

Pokud napětí klesne pod přibližně 7 V, rozepne se tranzistor, který blokoval připojení 

napájení z kapacitorů pro BOOST proud. 

Na těchto kapacitorech však může být napětí až 60 V, které musí být omezeno, protože 

maximální vstupní napětí 5 V měniče je 42 V. Proto tranzistory, které připojují toto vedení, 

jsou zároveň zapojeny tak, aby lineárně stabilizovali výstupní napětí na hodnotu okolo 30 V. 

Velikost výstupního napětí je dána velikostí závěrného napětí použitých stabilizačních diod. 

Na vstupu tohoto obvodu je připojen RC filtr, který omezuje průchod rušivého signálu ze 

zdroje 50 V. Schéma zapojení měniče a automatického výběru napájení je na obrázku 3.21. 

[21] 
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Obrázek 3.21 Schéma zapojení zdroje pro mikrokontrolér 

Ovládání všech těchto měničů, kromě měniče pro mikrokontrolér, je zapojeno do 

kaskády, aby bylo zajištěno postupné spínání zdrojů. Posloupnost dějů, potřebných pro 

zapnutí řídící jednotky je následující: 

 Připojení jednotky ke zdroji napájení. 

 Pomocí signálu klíčku aktivovat vstupní ochranu, která připojí na napájení zdroj 

pro mikrokontrolér a CAN budiče. 

 Signál z mikrokontroléru (PWR-RUN) sepne 5 V zdroj pro zbytek jednotky. 

 Napětí z výstupu 5 V zdroje zapne 8 V zdroj. 

 Napětí z výstupu 8 V zdroje zapne měnič napětí 12 V pro 24 V systémy. 

 Dále napětí z výstupu 8 V zdroje umožní sepnutí 50 V zdroje. 

Pokud dojde k výpadku na některém ze zdrojů, které jsou výše v pořadí, automaticky se 

vypínají zdroje, které jsou níže. Toto je vhodné pro případ, že by například došlo ke zkratu na 

měření proudu vstřikovači. Zbytek jednotky by mohl dále fungovat, ale neměl by zpětnou 

vazbu, podle které reguluje proud vstřikovači, takže by mohlo dojít k jejich zničení. 5 V zdroj 

tedy vypne všechny následující a tím zamezí průchodu poruchového proudu výstupy 

jednotky.  
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4 NÁVRH DESKY PLOŠNÝCH SPOJŮ 

Moderní deska plošných spojů slouží nejen pro vodivé propojení součástek, ale také pro jejich 

chlazení a fixování proti vibracím. U motorových řídících jednotek je jak chlazení, tak 

fixování součástek velmi nutné, protože jednotky bývají často umístěny v motorovém 

prostoru. 

 

4.1 Nedostatky předchozích návrhů 

V návrhu rozmístění součástek a spojů byly závady převážně v nedostatečném proudovém 

dimenzování a chlazení. Na několika snímcích z infračervené kamery je dobře patrné, které 

prvky se tepelně projevují nejvíce. 

Na následujícím snímku (Obrázek 4.1) je vidět nedostatečně navrhnutá napájecí cesta, 

která se průchodem proudu výrazně ohřívá (označení 1). Další prvky, které se přehřívají, jsou 

tranzistory 50 V zdroje (označení 2) a prvky ovládající regulaci tlaku paliva (označení 3). 

 

Obrázek 4.1 Termosnímek předchozí verze, teplota okolí 25 °C 
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Na tomto snímku (Obrázek 4.2) je viditelný výrazný ohřev lineárního stabilizátoru 

(označení 1), který slouží pro napájení mikrokontroléru. Dále se výrazněji ohřívá dioda pro 

rekuperaci proudu vstřikovači (oblast 2). 

 

Obrázek 4.2 Termosnímek předchozí verze, teplota okolí 60 °C 

 

4.2 Rozložení jednotlivých funkčních bloků 

Návrh rozložení součástek na DPS je vhodné od začátku naplánovat, aby se předešlo 

zbytečnému křížení spojů a bloků. Návrh částečně zjednodušuje to, že je možné měnit využití 

jednotlivých pozic na hlavním konektoru. U vstupní části konektoru tedy bude dobré umístit 

vstupní signálové ochrany. Dále je výhodné k této části umístit i zdroje pro napájení snímačů. 

K výstupní části konektoru je výhodné dát měření proudů výstupy. Co nejblíže k nim pak 

rozmístit výkonové spínací prvky ovládající výstupy. Tyto prvky budou potřebovat chlazení, 

takže jejich rozmístění bude možné pouze na jedné straně DPS, aby se druhá strana mohla 

přiložit na chladič. Ke chlazení je v předchozích verzích jednotek použito slepých prokovů 

pod součástkou a slepých prokovů z chladicí strany DPS. Toto zajistí, že nedojde při pájení 

k protečení pájky na druhou stranu DPS a nemůže tak dojít k vodivému spojení součástky 

s chladičem (krabičkou). 

Součástí chlazené plochy musí být samozřejmě i výkonové zdroje. Kapacitory 50 V 

zdroje slouží jako zdroj velkého proudu pro elektromagnety vstřikovačů, takže se při návrhu 

musí počítat s dostatečně proudově dimenzovanou vodivou cestou. Zbývajícím blokem je 

mikrokontrolér, který by (pro snadnější vytváření spojů) měl být umístěn mezi všemi 

zbývajícími bloky. Rozmístění bloků na DPS je na obrázku 4.3. 
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Obrázek 4.3 Rozmístění bloků na DPS 

Oboustranná montáž součástek bude tedy možná pouze ve vybraných částech. V těchto 

částech budou také umístěny vysoké součástky, orientované na stejnou stranu desky jako 

hlavní konektor. Orientace vysokých součástek na tuto stranu umožní zmenšení celkové 

tloušťky desky. 

U předchozích verzí jednotek se využívá oboustranné montáže na čtyřvrstvé desky. 

Celkový výběr součástek je směřován na minimální množství součástek určených na montáž 

skrz DPS (THT-montáž). Proto jedinými vývodovými prvky jsou hlavní konektor, kapacitory 

50 V zdroje a pomocný konektor pro rozšiřující zařízení. 

Hlavní rozvod napájení bude v nové verzi jednotky tažen středem DPS. Tím by mělo být 

zajištěno oddělení signálové části od výkonové. Toto oddělení bude provedeno pomocí 

zemního vedení, které případné zemní proudy stáhne do sebe. Středový rozvod napájení také 

zajistí, že signálové cesty nepovedou s napájením souběžně a nebudou se na ně tedy 

indukovat proudy z napájecího vedení. 

U spínaných zdrojů musí být dodrženo to, aby výkonové cesty mezi jednotlivými 

pracovními prvky (tranzistor, indukčnost, dioda, kapacitor) byly co nejkratší a s co nejmenším 

odporem. Dále by pod prvky spínaných zdrojů nemělo vést žádné signálové vedení. 

 

4.3 Nový návrh DPS 

Na nákresu nového rozmístění součástek je vidět řešení problémů popsaných v kapitole 4.1. 

Většina výkonových prvků, které generují větší množství tepla, je rozmístěna na jedné velké 

ploše desky, která bude připevněna na chladič. Rozložení prvků v této části je voleno podle 

uspořádání výstupního konektoru, aby nedocházelo ke zbytečnému křížení spojů. Na obrázku 

4.4 je znázorněno vedení jednotlivých skupin propojení na DPS. 
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Obrázek 4.4 Rozvržení vodivých cest na DPS 

Napájení celé jednotky bylo v předchozích verzích vedeno kolem celé DPS. V novém 

návrhu je napájení taženo středem řídící jednotky, čímž odděluje výkonovou a signálovou 

část. Signálová vedení se tedy s výkonovými pouze kříží, ale nevedou souběžně. Souběžné 

vedení by mohlo způsobovat přenosy rušení z výkonových vedení na signálové a tím 

zkreslovat vedený signál. 

Program KiCAD, ve kterém je prováděn celý návrh, umožňuje pohled na trojrozměrný 

model navrhnuté DPS. Trojrozměrný model návrhu řídící jednotky je na obrázku 4.5. Na 

tomto modelu je dobře viditelné, kde jsou výkonové a kde signálové prvky. Dále je na tomto 

modelu vidět rozmístění různě vysokých součástek a jak jsou situované chladící plochy. 

 

Obrázek 4.5 Trojrozměrný model nové DPS řídící jednotky 
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Pro vývojové potřeby je plánováno DPS do skříně připevnit pomocí třech montážních 

otvorů. Dva jsou umístěné vedle hlavního konektoru a třetí se nachází ve středu protější 

strany. Pro případnou sériovou výrobu řídící jednotky je pak počítáno s upevňováním DPS 

pouze pomocí víčka krabičky. V tomto víčku by byly výstupky, které by DPS zajistily 

v krabičce přes upevňovací rámeček, který je součástí desky. Návrh krabičky dle konstrukce 

Motorpalu je na obrázku 4.6. 

 

Obrázek 4.6 Trojrozměrný návrh skříně 
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5 POROVNÁNÍ NÁVRHU S PŘEDCHOZÍ 

VERZÍ 

Důvodem návrhu nové verze řídící jednotky byly jednak nutné opravy některých částí a také 

inovace některých prvků. Do oprav částí spadají zdroje pro napájení snímačů a přepracování 

rozmístění součástek kvůli jednodušší výrobě krabičky. Inovovaných prvků je více. 

Za hlavní změnu lze považovat procesor a spínače pro výkonové výstupy. 

 

5.1 Porovnání jednotek z hlediska napájení a rozměrů 

Předchozí verze používala jako ochranu proti přepětí a přepólování výkonový transil. Často se 

však při testech stávalo, že v napájecím okruhu nebyla pojistka a při přepětí došlo 

k překročení výkonové ztráty transilu a jeho zničení. Navíc tyto verze jednotek byly 

konstruovány pouze na 12 V jmenovité napájecí napětí. 

Nová verze řídící jednotky má speciální obvod pro ochranu proti přepólování a přepětí, 

viz kapitola 3.5.1. Ta umožňuje, že jednotka odolá trvalému připojení na napětí až 50 V a to 

v obou polaritách. Napětí do řídící jednotky pustí pouze v případě, že je připojeno správnou 

polaritou a je v rozmezí od 4 V do 38 V. Toto platí pro univerzální verzi jednotky na 12 V i 

24 V systémy. V případě modifikace na pouze jedno napájecí napětí je možné upravit 

pracovní rozmezí napětí. 

Z hlediska rozměrů je deska nové řídící jednotky širší o 10 mm a delší o 20 mm. Prvním 

důvodem zvětšení je potřeba lepšího chlazení větší plochy desky. Dalším důvodem je větší 

počet výkonových výstupů a s tím spojený nárůst počtu výkonových řídících obvodů. 

Posledním důvodem je přidání montážního rámečku v šířce 5 mm kolem celé desky. 

Změny byly provedeny také u chladících ploch. V tomto návrhu byly výkonové prvky 

sjednoceny na jednom umístění, aby chladící plochy nemuseli být geometricky náročné. 

Předchozí návrhy obsahovaly různé výstupky a otvory pro součástky, které zhoršovaly 

jednoduchost výroby krabičky. 

 

5.2 Porovnání jednotek z hlediska vstupů 

Předchozí verze řídící jednotky dokáže měřit 12 analogových signálů, 6 z nich určeno přímo 

na měření teploty pomocí termistorů. Všechny analogové signály se vyhodnocují s rozlišením 

10 bitů s 5 V referencí. Dále dokáže jednotka zpracovat 13 digitálních signálů, z toho u 5 je 

schopná přímo měřit šířku pulzu bez použití přerušení. Signály o otáčkách a pozici motoru 

dokáže zpracovat pouze z aktivních snímačů. K napájení snímačů je k dispozici 10 výstupů 

s napětím 5 V a 5 výstupů s napětím 12 V. Tyto výstupy nemají diagnostiku, takže pokud by 

došlo k jejich zkratu, tak to řídící jednotka není schopná vyhodnotit.  
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Nová verze řídící jednotky má 12 vstupů pro termistorové měření teplot s rozlišením 

12 bitů s referencí 2,5 V nebo 5 V. Dalších 11 analogových vstupů slouží pro zbývající 

analogové signály (různé zpětné vazby akčních členů a snímačů) a pracují s rozlišením 10 

bitů a 5 V referencí. Digitální vstupy má jednotka pouze 4, ze kterých 2 jsou určené pro 

měření šířky pulzu. Pro napájení snímačů je k dispozici 12 V výstup s proudovým omezením 

na 250 mA a také 3 nezávislé 5 V výstupy s proudovým omezením každého na 100 mA. Toto 

rozdělení umožní, že pokud dojde ke zkratu napájení na připojeném snímači, nedojde 

k omezení funkce snímačů na jiném okruhu. 

Nová verze řídící jednotky počítá také s termočlánkovým měřením teploty, takže 

disponuje jedním vstupem pro připojení termočlánku typu K. Komunikaci s okolím jednotky 

zajišťují 2 sběrnice CAN, stejně jako v předchozí verzi. Stejně tak, jako v předchozí verzi, je 

možné do jednotky osadit zakončovací rezistory pro obě sběrnice. 

Měření úhlu a otáček motoru umožňuje jednotka pomocí pasivních i aktivních snímačů. 

O volbě snímače rozhoduje připojení na hlavní konektor. Vyhrazeno je 8 pinů, 2 slouží pro 

uzemnění, 2 pro 12 V napájení snímače (v případě aktivního). Napájení snímačů je vybaveno 

omezením maximálního proudu a jeho měřením, aby bylo možné detekovat odpojení snímače. 

Další 4 piny jsou 2 diferenciální páry určené pro připojení pasivního snímače na každý pár, 

nebo připojení aktivního snímače na jeden vstup diferenčního páru. 

 

5.3 Porovnání jednotek z hlediska výstupů 

Výkonových výstupů je na předchozí řídící jednotce celkem 12. Z těchto výstupů jsou 4 

vyhrazené pro ovládání induktivních zátěží (elektromagnetické akční členy). Zbylých 8 

výstupů slouží pro ovládání relé nebo kontrolek. Dále je k dispozici 8 výstupů pro ovládání 6 

vstřikovačů. Z těchto výstupů jsou 2 spojené a připojují se k jednomu pinu každého 

elektromagnetu. Druhé piny elektromagnetů se připojují na zbylých 6 pinů konektoru. 

Výstupy pro elektromagnety vstřikovačů jsou chráněny pouze hlavní pojistkou řídící 

jednotky, takže v případě jejich zkratu dojde k odpojení celé jednotky od napájení. 

V nové verzi řídící jednotky je celkem 16 výkonových výstupů. 8 z nich je určených pro 

ovládání relé a kontrolek, protože výstupy pouze připínají napětí na výstup. Tyto výstupy 

dávají proud maximálně 0,5 A, mají ochranu proti zkratu a jsou schopny detekovat odpojení 

zátěže. Z těchto 8 výstupů jsou 4 napájeny přes měnič, který zajišťuje, že i při 24 V napájení 

jednotky bude na těchto výstupech 12 V. 

Dalších 8 výkonových výstupů je určeno pro ovládání induktivních zátěží (do 5 A), jako 

jsou elektromagnetické ventily a stejnosměrné motory. Řízení zátěží je proudové s rozlišením 

10 mA. Obsažena je ochrana proti zkratu. První dva výstupy jsou navrženy pouze pro 

ovládání elektromagnetických ventilů, další dva výstupy je možné propojkami na DPS 

nakonfigurovat. Zbývající 4 výstupy jsou určeny pouze pro ovládání stejnosměrných motorů. 
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5.4 Porovnání jednotek z hlediska ztrátového tepla 

Velkým problémem předchozích verzí bylo chlazení komponent v jednotce. Částečně byl 

problém s chlazením způsoben chybným návrhem chladících ploch jednotky. Některé 

výkonové komponenty nebyly na chladících plochách vůbec. 

V novém návrhu je s chlazením počítáno od začátku. Dále bylo zpracováno, podobně 

jako u předchozí verze jednotky, kolik bude každý blok vytvářet ztrátového výkonu. 

V tabulce 5.1 je porovnání ztrátových výkonů jednotlivých bloků předchozí verze a nové 

verze řídící jednotky. Z výsledků je patrné, že původní i nová verze mají podobný ztrátový 

výkon. 

Tabulka 5.1 Porovnání ztrátových výkonů 

 Výkonová ztráta 

Blok systému Předchozí verze Nová verze Poznámka 

Měření proudu 

elektromagnety 

vstřikovačů 

Až 5 W Téměř 0 W 
Měření proudu v nové verzi se 

neprovádí pomocí rezistorů 

Tranzistory a diody 

spínání vstřikovačů 
Přibližně 2 W Přibližně 2 W Nebyly prováděny změny 

Budiče výkonových 

výstupů 

Přibližně 8 W 

(celkem 4 výstupy) 

Přibližně 6,4 W + 

měření proudu 6 W 

(celkem 8 výstupů) 

Ztrátový výkon je větší, ale 

k dispozici je více výstupů a 

dále je zlepšeno chlazení 

Budiče řídících 

výstupů 
Méně než 1 W Méně než 1 W 

Původní i nové spínače mají 

shodné parametry 

Ochrana napájení 

jednotky 
Maximálně 10 W Maximálně 8 W 

V nové verzi byly použity 

tranzistory s menším odporem 

v sepnutém stavu 

Měnič napětí 50 V pro 

BOOST proud 
Přibližně 11 W Maximálně 11 W 

V nové verzi je častěji využita 

rekuperace energie do tohoto 

zdroje 

Měnič 12 V pro 24 V 

systémy 
Není instalován Maximálně 12 W 

Předchozí verze řídící jednotky 

byla pouze pro 12 V systémy 

Zdroj 5 V pro 

procesor 
Až 3 W Méně než 1 W 

V nové verzi je použit spínaný 

měnič místo lineárního 

Pomocné zdroje 

Pouze 5 V zdroj – 

ztráty maximálně 

2 W 

5 V zdroj pro chod 

jednotky – 

maximálně 1 W 

Zdroj pro napájení 

snímačů – 

maximálně 1,5 W 

V nové verzi jsou zdroje 

rozděleny na jednotlivé 

skupiny spotřebičů 

Součet ztrátových 

výkonů 
42 W 

50 W (24 V verze) 

38 W (12 V verze) 
 

Celková plocha 

přestupu tepla z DPS 

na chladič 

70 cm
2
 100 cm

2
 

Celková plocha je součet 

chladících ploch zvýrazněných 

na výkresech 
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6 ZÁVĚR 

Systém vysokotlakého dieselového vstřikování Common Rail potřebuje dostatečné řízení. Pro 

toto řízení je potřeba mít spolehlivou řídící strategii, přesné měření potřebných hodnot a 

správné ovládání akčních členů. Tento systém potřebuje nejen kvalitní řídící část (firmware), 

ale také robustní hardwarovou část. 

Začátek práce se zabýval zhodnocením vybraných komponent používaných v současné 

verzi řídící jednotky. Výběr se zaměřil na komponenty, u kterých se vyskytl problém. Práce se 

zaměřovala na možné příčiny problémů a jejich možné řešení. Problémy byly různé a tedy i 

jejich možná řešení. 

Měnič napětí pro počáteční nabití vstřikovačů měl problém s jeho nízkou účinností a 

přehříváním. Úpravou rozvržení součástí měniče a výměnou některých z nich se dosáhlo 

výrazného vylepšení činnosti a účinnosti. Ochrany analogových vstupů zkreslovaly přenášený 

signál. Pomocí měření jednotlivých uzlů zapojení ochran se dopracovalo k součástkám 

způsobujícím toto zkreslení. 

Původní řídící jednotka obsahovala také integrované obvody, které byly nevyhovující 

z hlediska parametrů, nebo končí jejich produkce. Tyto prvky se používaly hlavně pro 

ovládání výkonových výstupů. Nápravou bylo vyhledat náhrady. Podařilo se najít dokonce 

takové obvody, které nabízely ještě lepší parametry, než obvody původní. 

Návrh nové verze hardwaru byl rozdělen do čtyř základních bloků. Těmi jsou vstupní 

obvody, blok ovládání vstřikovačů, blok výstupů a blok napájení. Každému bloku byla 

věnována samostatná část zabývající se jeho řešením. Řešení jo doplněno o výpočty a 

schémata zapojení. 

Vstupní obvody byly vylepšeny o lepší ochrany nezkreslující měřený signál. Dále byly 

doplněny o dělené zdroje pro napájení snímačů, které jsou vybaveny omezením proudu a 

diagnostikou. Změněn byl také celkový počet vstupů a jejich rozvržení. Tato změna přispěla 

k lepšímu využití hlavního konektoru a umožnila budoucí připojení většího množství 

snímačů. 

Změny v bloku ovládání vstřikovačů přinesly vylepšení v podobně odstranění CPLD 

Xilinx, kterou bylo nutné programovat zvlášť. Tuto součástku bylo nutné také napěťově 

přizpůsobovat pro zbylé části systému, neboť používala jiné logické úrovně. Celé ovládání 

vstřikovačů (ovládací i výkonové prvky) byly upraveny pro efektivnější využívání rekuperace 

energie z elektromagnetů vstřikovačů. 

Výkonovým výstupům byly změněny budící obvody, hlavně z důvodu nedostupnosti 

původně používaných obvodů. V návrhu je počítáno s použitím různých typů zátěží 

výkonových výstupů, takže navržené řešení je konfigurovatelné pomocí osazování propojek 

na DPS. Řídící výstupy byly rozděleny na dva bloky. Jeden blok výstupů má výstupní napětí 

odpovídající napájecímu napětí jednotky (12 V nebo 24 V). Druhý blok má výstupní napětí 

vždy 12 V, nezávisle na napájecím napětí jednotky. 
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Napájení řídící jednotky bylo přizpůsobeno použití na 24 V systémech. Lineární 

stabilizátor napětí pro mikrokontrolér byl nahrazen spínaným měničem pro snížení 

výkonových ztrát. Dále byly rozděleny zdroje ovládacího (signálového) napětí pro napájení 

obvodů v jednotce od zdrojů pro napájení snímačů. Navíc byl přidán zdroj 12 V, který bude 

sloužit pro napájení 12 V zařízení v případě 24 V napájecího napětí. 

Deska plošných spojů celé řídící jednotky byla primárně navržena pro maximální možný 

odvod ztrátového tepla od součástek. Obě chladící plochy jsou navržené na jednoduchý 

geometrický tvar (obdélník), aby byl jednoduchý návrh ochranné a chladící krabičky 

jednotky. Celková plocha DPS, sloužící pro chlazení jednotky, byla proti předchozí verzi 

zvětšena o téměř 40 %. 

Navržená řídící jednotka bude zadána do výroby a následně testována na funkci, 

klimatickou odolnost a elektromagnetickou kompatibilitu. Pokud v nějakém z testů nebude 

vyhovovat, bude provedena potřebná optimalizace návrhu. Následovat budou dlouhodobé 

zkoušky jednotky. V současné době také probíhá vývoj nového firmware pro novou verzi 

řídící jednotky. 
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SEZNAM ZKRATEK, VELIČIN A SYMBOLŮ 

°C Jednotka teploty 

A Jednotka elektrického proudu 

AD Analogově-Digitální 

bar Jednotka tlaku 

BOOST Proud pro rychlejší nárůst proudu elektromagnetem vstřikovače 

CAN Controller Area Network - komunikační sběrnice 

CSI Clocked Seriál Interface - Synchronní sériová komunikační linka 

D Veličina střídy spínání prvků 

DC Direct Current - stejnosměrný proud 

DPS Deska plošných spojů 

ECU Engine Control Unit - motorová řídící jednotka 

EGR Exhaust Gas Recirculation - recirkulace výfukových plynů 

ESD Electrostatic Discharge - elektrostatický výboj 

f Veličina kmitočtu 

H Jednotka elektrické indukčnosti 

h Jednotka času 

high-side Spínač připojující výstup na napájení 

HOLD Přídržný proud pro elektromagnet vstřikovače 

HW Hardware, označení hmatatelné části elektronických systémů 

Hz Jednotka kmitočtu 

I Veličina elektrického proudu 

I2C Komunikační sběrnice 

L Veličina elektrické indukčnosti 

low-side Spínač připojující výstup na zem 

MCU Micro Controler Unit - mikrokontrolér 

MOSFET Unipolární tranzistor s indukovaným kanálem 

NTC Negative Thermal Coeficient - záporný tepelný součinitel 

P Veličina ztrátového výkonu 

pull-down Rezistor připojený mezi signál a zem 

pull-up Rezistor připojený mezi signál a napájení 

PWM Pulse Wide Modulation - pulzně šířková modulace 

QFP Quad Flat Package - ploché čtvercové pouzdro součástky 

R Veličina elektrického odporu 

rail Označení pro vysokotlakou trubici sloužící jako zásobník tlaku 

RAM Random Acces Memory - operační paměť 

s Jednotka času 

SMD Surface Mounted Device - Součástky pro povrchovou montáž 

SPI Serial Peripheral Interface - sériová komunikační sběrnice 

THT Through Hole Technology - Montážní technologie součástek skrz desku 

TVS Transient Voltage Supression - Potlačení přechodového napětí 

U Veličina elektrického napětí 
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UART Universal Asynchronous Reciever Transmitter 

- Asynchronní sériová komunikační linka 

V Jednotka elektrického napětí 

W Jednotka elektrického výkonu 

 Jednotka elektrického odporu [Ohm] 
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SEZNAM PŘÍLOH 

Schémata řídící jednotky: 

1. Schéma bloků návrhu a jejich propojení 

2. Blok mikrokontroléru 

3. Blok napájecích zdrojů ECU 

4. Blok ovládání vstřikovačů 

5. Blok výkonových a řídících výstupů 

6. Blok vstupů ECU 

 

Rozměry řídící jednotky verze 4.2 

 

Rozměry řídící jednotky nové verze 


