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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 

 

ABSTRAKT 

Řízení spalovacího motoru je jedna z nejklíčovějších disciplín při jeho aplikaci a má přímý 
vliv na jeho výsledné charakteristiky. Diplomová práce ukazuje přípravu zkušebního motoru 

i jeho instalaci na zkušební stanoviště. Popisuje měření a zpracování dat potřebných k 
řízení naftového motoru s palivovým systémem common-rail a jejich následnou aplikaci při 

tvorbě matematického modelu řízení v programu GT-SUITE. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

řídicí jednotka motoru, common-rail, naftový motor, N57D30, piezo vstřikovač  

ABSTRACT 

Combustion-engine control is one of the most important parts of engine application and has a 

direct impact on its characteristics. Diploma thesis shows the preparation of a test engine and 
its installation to test cell. It describes measurement and data post processing necessary for 

common-rail diesel engine control and their application in the creation of a mathematic 
model in GT-SUITE. 
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ÚVOD 

 

ÚVOD 

Diplomová práce vznikla ve spolupráci se společností  Garrett Motion Czech Repulblic s.r.o. 
se záměrem realizace řízení naftového motoru s palivovým systémem CR pomocí plně 

programovatelné řídící jednotky SPARK od výrobce Alma Automotive. Tato řídící jednotka 
umožňuje vytvoření vlastního řídícího algoritmu a tím dává uživateli možnost úplné kontroly 

nad motorem. Při laboratorním testování turbodmychadel je občas potřeba vyvodit 
nestandardní podmínky provozu motoru, nebo například vyřadit některé z jeho akčních členů. 
Tuto možnost sériová řídící jednotka neposkytuje. Programovatelné řídící jednotk y určitý 

zásah do řízení umožňují, ale kontrola motoru se provádí podle výrobcem vytvořeného 
algoritmu, takže možnost nastavení je omezena pouze na přednastavené funkce. Navíc je 

většina programovatelných jednotek určena pro řízení zážehových motorů.  

Jako zkušební motor byl zvolen řadový šestiválec  BMW N57D30A., který již používá většinu 
moderních technologií a umožní tak dokonale ověřit schopnosti zvolené řídící jednotky. Bylo 

rozhodnuto, že v první fázi dojde k měření pouze pro otáčky 2000 min-1, jež spadají do oblasti 
nejčastějšího provozu naftového motoru. Zároveň jsou zde využity všechny akční členy a 

dochází ke změně jejich nastavení. Jedny otáčky stáčí pro ověření metodiky sběru dat, jejich 
zpracování a také pro otestování algoritmu řízení. Klíčovým úkolem bylo definovat akční 
členy, které se podílejí na řízení motoru, změřit jakým způsobem jsou ovládány a jak se 

chovají v závislosti na vyslaném požadavku a okolních podmínkách. Musel být tedy zvolen 
soubor měřicích zařízení, navržena metodika jeho použití tak, aby bylo možné měření 

zopakovat a také způsob, jakým budou naměřená data zpracována. Po ověření funkčnosti 
tohoto postupu již nebude problém změřit další režimy či další podobné typy motorů. 

Dále bylo rozhodnuto o tvorbě matematického modelu v prostředí GT-SUITE, na kterém 

bude částečně ověřena správnost naměřených dat a také bude umožněno vyzkoušet možné  
modely řízení a jejich adaptaci na okolní podmínky.  
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1 MOTOR N57D30A 

1.1 PŘEDSTAVENÍ MOTORU 

Naftové motory N57 se poprvé objevily v roce 2008 a nahradily předchozí generaci 

s označením M57. Mezi zásadní změny patří použití hliníkového bloku motoru a přesunutí 
rozvodového řetězu do zadní části k setrvačníku. Došlo ke zvýšení výkonu i maximálního 

točivého momentu a zároveň byla redukována hmotnost motoru.  

 

 Jedná se řadový šestiválcový motor, který vychází ze čtyřválcového motoru N47. Ten 
měl již rozvody v zadní části a celková modulární podobnost umožňovala požití shodných 
dílů. Vakuová pumpa byla přemístěna do olejové vany k olejovému čerpadlu. Všechny 

pomocné jednotky byly přesunuty na levou stranu motoru a na pravé straně zůstal dostatek 
místa pro výfukové svody a turbodmychadlo. Změnou uspořádání bylo možné narovnat 

kanály v hlavě motoru a tím snížit jeho celkovou výšku o 29 mm. Na motoru je použita třetí 
generace systému common-rail se vstřikovacím tlakem až 1800 bar, nový typ vysokotlakého 
palivového čerpadla a piezo-elektrické vstřikovače. Je vybaven elektricky ovládaným EGR 

ventilem s přiřazeným chladičem. Produkce škodlivin je na úrovni normy EURO 5, pro 
splnění EURO 6 musí být použit SCR systém.[4] 

Obr. 1 Porovnání vnějších otáčkových charakteristik modelů 330d s motory M57 a N57 [4] 
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1.1.1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 

Tab. 1 Parametry motoru [4] 

  N57D30 

Uspořádání řadový šestiválec 

objem [cm3] 2993 

zdvih/vrtání 90/84 

výkon [kW(k)] při [min-1] 180(245)/4000 

Točivý moment [Nm] při [min-1] 520/1750-3000 

Otáčky omezovače [min-1] 5000 

Litrový výkon [kW/l] 60.1 

Kompresní poměr 16.5:1 

Osová vzdálenost válců [mm] 91 

Počet ventilů na válec 4 

Průměr sacího ventilu [mm] 27.2 

Průměr výfukového ventilu [mm] 24.6 

Průměr ložiska klikového hřídele [mm]  55 

Průměr ojničního ložiska [mm] 50 

Řídící jednotka DDE7.3 

Emisní norma EURO5 

 

1.1.2 SÝSTÉM COMMON-RAIL 

Systém common-rail se skládá z několika hlavních skupin. První z nich je nízkotlaká část, 

která zajišťuje dodávku paliva k dalším komponentům systému. Druhá část je to vysokotlaký 
systém skládající se z vysokotlakého palivového čerpadla, palivové lišty (dále v textu jen 

rail), potrubí a vstřikovačů. Další částí je EDC (electronic diesel control), elektronický řídicí 
systém obsahující snímače, aktuátory a řídící jednotku. Klíčovým komponentem jsou však 
vstřikovače. Používají se dva typy, solenoidové či piezo.  

Common-rail se vyznačuje oddělenou funkcí vytvoření tlaku paliva a jeho vstříknutí. Hodnota 
tlaku se liší podle oblasti požadovaného výkonu. V palivové liště je stále připraveno palivo o 

požadovaném tlaku průběžně dodávané vysokotlakým palivovým čerpadlem poháněným od 
klikového hřídele. Tlak je udržován nezávisle na otáčkách motoru či vstřikovaném množství 
paliva. Řízení tlaku v railu se může provádět několika způsoby. První z nich reguluje tlak 

kontrolním ventilem umístěným na jejím konci, který přepouští palivo zpět do nízkotlaké 
části. Tento způsob regulace umožňuje rychlou korekci tlaku a tím dostatečně rychlou reakci 

na změnu operačního bodu motoru. Tlak je možné regulovat také na sací straně, kde je 
umístěna odměřovací jednotka, která zaručí dodávku pouze nutného množství paliva pro 
udržení tlaku paliva v railu. To vede snížení výkonu potřebného pro pohon vysokotlakého 

čerpadla a tím ke snížení spotřeby paliva. Nejvýhodnější je současné použití obou systémů, 
čímž je dosaženo snížení spotřeby i rychlé reakce na změnu.  

Pro řízení se využívá požadavku z plynového pedálu a dalších parametrů definujících aktuální 
podmínky, ve kterých se motor nachází. Těmito podmínkami jsou otáčky klikového hřídele a 
poloha, v níž se nachází, tlak v railu, plnící tlak, teplota nasávaného vzduchu, hmotnost 
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nasávaného vzduchu, teplota chladicí kapaliny, paliva, nebo také například rychlost vozidla. 

Řídicí jednotka pak dále tyto vstupní signály vyhodnocuje a podle výsledků, jež získá, posílá 
signály do akčních členů. Mezi hlavní akční členy se řadí ventil na vysokotlakém čerpadle, 

ventil na palivové liště, vstřikovače, EGR ventil, aktuátor turbodmychadla, škrticí klapka a 
vířivé klapky v sání. Pro dosažení co nejlepších parametrů motoru je důležité precizní řízení 
vstřikovačů. Musí umožnit vstříknutí potřebné dávky paliva rozdělené do vhodného počtu 

vstřiků uskutečněných v požadovaný čas. [1] 

 

1.2 AKČNÍ ČLENY MOTORU N57 

Výkonové parametry motoru jsou určeny kombinací nastavení akčních členů. Akční členy 

jsou ovládány dle řídicí logiky jednotky motoru pro splnění požadavku na točivý moment a 
zároveň dodržení emisních limitů. Pro identifikaci okolních podmínek a režimu, ve kterém se 
motor nachází, slouží množství senzorů. Informace z nich jsou použity pro určení aktuálního 

nastavení akčních členů.  

1.2.1 PALIVOVÝ SYSTÉM 

PIEZOELEKRICKÝ VSTŘIKOVAČ 

Hlavní výhodou piezoelektrického vstřikovače v porovnání se solenoidovým vstřikovačem je 
téměř okamžitá reakce piezoelementu na přivedené napětí a tím i mnohem rychlejší odezva 

jehly. Díky tomu došlo ke zkrácení intervalu mezi jednotlivými vstřiky a je umožněno až pět 
vstřiků během jednoho vstřikovacího cyklu. Zpoždění reakce na vyslaný elektr ický signál je 

přibližně 150 μs. Vstřikovač je ovládán napěťovým signálem vyslaným řídicí jednotkou. 
Velikost přivedeného napětí je přímo úměrná zdvihnu piezoelementu. Referenční napětí je 
stanoveno podle tlaku v railu v aktuálním pracovním bodě motoru a řídící jednotka upravuje 

vysílaný napěťový signál, dokud tohoto požadovaného napětí nedosáhne.  

Piezovstřikovač se skládá ze čtyř základních částí, piezoelement (3), hydraulický převodník  

(4), řídící ventil (5) a modul jehly (6). Vstupem (2) je přiváděno tlakové palivo, které zaplní 
celý prostor vstřikovače. V prostoru nad jehlou i pod ní je stejný tlak, jehla je pružinou 
dotláčena do sedla, nedochází ke vstřikování paliva. 
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Systém funguje tak, že řídicí ventil spojený s piezoelementem nepřímo ovládá vstřikovací 
jehlu. Dávka paliva je řízena spouštěcí periodou. Vypnutá pozice znamená vybitý 

piezoelement v počáteční poloze a zavřený řídící ventil, který odděluje vysokotlakou a 
nízkotlakou část. Vstřikovací jehlu drží zavřenou tlak v ovládací komoře nad ní. Nabíjením 
piezoelementu dojde ke změně jeho zdvihu, což  vyvolá zvyšování tlaku v hydraulickém 

násobiči. A to až do doby než dojde k překročení rovnováhy sil a řídící ventil se začne 
otevírat. To způsobí zavírání obtokové  části jehly. Průtokové poměry mezi vstupním (4) a 

výstupním (2) restriktorem sníží tlak v ovládací komoře, čímž dojde k nadzdvihnutí jehly. 
Kontrolní objem proteče přes řídící ventil do nízkotlaké části. Pro následné zasutí jehly je 
piezoelement vybit. Dojde k zasunutí řídícího ventilu a tím uvolnění obtokové cesty. 

Kontrolní objem je znovu naplňován zpětným průtokem přes škrtící ventily, v  komoře 
narůstá tlak, který po nastoupání do určité výše začne zavírat jehlu a vstřikování končí. 

Obr. 2 Řez piezoelektrickým vstřikovačem [1] 

1 – odtokový kanál, 2 – vstupní kanál, 3 – piezoelement,  

4 – hydraulický převodník, 5 – řídicí ventil, 6 – modul jehly,  

7 – vstřikovací otvory 
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Jelikož je změna rozměru piezoelementu velmi a malá a i při použití většího počtu neumožní 
dostatečný zdvih pro plný rozsah chodu řídícího ventilu, je použit hydraulický převodník. Ten 

nejenom, že zvyšuje zdvih, ale také slouží jako bezpečnostní opatření při selhání elektrického 
odpojení. Piezoelement a hydraulický převodník jsou obklopeny palivem o tlaku asi 10 bar. 
Ve stavu vypnutí je tlak uvnitř převodníku shodný s tlakem v okolí. Změny v délce způsobené 

teplotní roztažností jsou kompenzovány malými průsaky přes mezery mezi oběma pístky a 
tělem převodníku. Pro vytvoření vstřiku je do piezoelementu přiváděno napětí, dokud není 

dosaženo rovnováhy mezi řídícím ventilem a piezolementem. To zvyšuje tlak v hydraulickém 
převodníku. Přičemž část objemu z něj vytéká do nízkotlaké části, což ale díky velmi krátkým 
periodám sepnutí nemá na funkci vstřikovače vliv. Tlak v nízkotlaké části a konstrukční 

tolerance jsou voleny tak, aby se objem před začátkem dalšího zdvihu stihnul naplnit.[1] 

Obr. 3Funkce řídicího ventilu [1] 

a – výchozí pozice, b – otevírání jehly, c- zavírání jehly 

1 – řídicí ventil, 2 – výstupní restriktor, 3 – ovládací komora,  

4 – vstupní restriktor, 5 – jehla, 6 – obtokový kanál 
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VENTIL DÁVKOVÁNÍ PALIVA 

Tento ventil je součástí vysokotlakého palivového čerpadla. Reguluje průtok paliva 

z nízkotlaké části čerpadla do části vysokotlaké. Tím určuje množství paliva, kterým budou 
naplněny pracovní válce čerpadla. Čím méně jsou válce naplněny, tím menší je vytvořen tlak 
v railu. Ventil je ovládán PWM signálem od řídící jednotky. Frekvence PWM dle měření 

175 Hz. 

  

Obr. 4 Hydraulický převodník [1] 

1 – kanál do nízkotlaké části s ventilem, 

2 – piezoelement, 3 – hydraulický převodník 

Obr. 5 Ventil dávkování paliva [3] 
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VENTIL REGULACE TLAKU 

Je umístěn na konci palivové lišty a slouží k odpouštění přebytečného paliva do zpětného 

vedení. Je ovládán PWM signálem o frekvenci 1 kHz. Na motoru jsou v závislosti na 
podmínkách použity tři smyčky regulace tlaku paliva v railu. První je regulace pomocí ventilu 
dávkování paliva, kdy čerpadlo dodává pouze potřené množství, aby byl v railu vytvořen 

požadovaný tlak. Regulační ventil je uzavřen. Druhý způsob je využíván během startování a 
při velmi nízkých teplotách chladicí kapaliny. Ventil dávkování paliva je plně otevřen, 

vysokotlaké palivové čerpadlo dodává konstantní dávku paliva a regulační ventil odpouští 
přebytečné množství paliva. Třetí, kombinovaný způsob řízení se využívá, když teplota 
chladicí kapaliny vystoupá nad 15 °C. Spočívá v průběžné regulaci tlaku oběma způsoby. 

Palivové čerpadlo nemůže běžet naprázdno, i při zavřeném ventilu dávkování paliva, je 
dodáváno určité množství paliva. Toto palivo musí být tedy odpuštěno přes regulační ventil. 

[3] 

Obr. 6 Řez palivovým čerpadlem [3] 

A – dodávka paliva, B – palivo o vysokém tlaku, C – vratka paliva 

1 – nízkotlaký kanál, 2 – píst ventilu, 3 – závitová zátka, 4 – pružina 
5 – dosedací plocha, 9,10 – připojovací nátrubek, 11 – pojistný ventil  
13 – rolna, 15 – vačka, 16 – vačková komora, 19 – vačková hřídel,  
20 – zdvihátko, 21 – pružina, 22- nízkotlaký kanál, 23 – píst,  

24 –ventil dávkování paliva 
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1.2.2 SACÍ A VÝFUKOVÝ SYSTÉM 

ŠKRTICÍ KLAPKA 

Tato klapka je umístěna před vstupem do sacího potrubí. Je ovládána pomocí PWM signálu 
s frekvencí 2 kHz a střídou 5 až 95 %. Je na rozdíl od klapky u zážehového motoru 

v nenapájeném stavu plně otevřena. To souvisí s jejím odlišným využitím. Škrticí klapka 
naftového motoru slouží pro režimy regenerace filtru pevných částic, kdy je potřeba omezit 

proudění vzduchu do motoru. Dále je přivírána při otevírání EGR ventilu, aby se snížil tlak 
v sacím potrubí a byl tak umožněn vstup recirkulovaných plynů. Významnou úlohu plní 
rovněž při zhasínání motoru, kdy zavření klapky zajistí měkčí doběh motoru bez chvění.  

Součástí klapky se snímač její polohy.  

 

Obr. 7 Palivová lišta 

vlevo – snímač tlaku, vpravo – ventil regulace tlaku 

Obr. 8 Škrticí klapka 
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VÍŘIVÉ KLAPKY 

Jedná se o klapky v sacím potrubí před vyústěním do sacích kanálů hlavy motoru. Jejich 
zavření podporuje vznik horizontálního víření (swirl), což přispívá k lepší homogenizaci 

směsi ve válci a následně nižším emisím výfukových plynů. Jsou ovládány řídicí jednotkou 
v závislosti na provozních podmínkách motoru. Ve výchozím stavu jsou otevřené. K zavření 
dochází v nízkých otáčkách a při malých dávkách paliva, ale to jen za předpokladu, že teplota 

chladicí kapaliny i teplota vzduchu v sání přesáhla 15 °C. K ovládání slouží krokový motor 
umístěný na levé straně saní. Krokový motor je ovládán PWM signálem o frekvenci 200 Hz, 

součástí je i senzor polohy.[3] 

 

EGR VENTIL 

Část výfukových plynů je za účelem snížení produkce NOx přiváděna do sacího potrubí. 
Zvolený motor využívá vysokotlakou recirkulaci, kdy jsou výfukové plyny odebírány 

z výfukových svodů a přiváděny za škrticí klapku. Recirkulace plynů je řízena EGR ventilem, 
ovládaným PWM signálem o frekvenci 2 kHz. Informaci o míře otevření udává senzor 

polohy. Množství recirkulovaných plynů je určováno dle signálu z váhy vzduchu. Řídící 
jednotka ví, kolik by měl motor v daném režimu nasávat vzduchu. Otevřením EGR ventilu se 
sníží množství nasávaného čerstvého vzduchu a to právě o tolik, kolik je přivedeno 

výfukových plynů.  

Obr. 9 Sání se s vířivými klapkami 

Obr. 10 EGR ventil [3] 
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ELEKTRO-PNEUMATICKÝ PROPORCIONÁLNÍ VENTIL 

Slouží k ovládání podtlakového aktuátoru klapky, která směřuje proud recirkulovaných plynů 
buďto do EGR chladiče nebo přímo do sacího potrubí. Podtlak je k ventilu přiváděn 

z vakuové pumpy. Má pouze dvě polohy, zapnuto a vypnuto.  

 

AKTUÁTOR TURBODMYCHADLA 

Na motoru N57D30A je použito turbodmychadlo s regulací pomocí proměnné geometrie 
lopatek (VNT). Natáčením lopatek v turbínové skříni dochází ke změně tlaku výfukových 

plynů a také úhlu náběhu proudu plynů na turbínové kolo. Tím se mění jeho rychlost a 
současně s ním i rychlost kompresorového kola. V návaznosti na to pak dochází ke změně 
dodávaného množství vzduchu a tím i plnícího tlaku. Lopatky jsou ovládány pomocí 

elektrického aktuátoru, což přináší přesnější a rychlejší regulaci než v případě podtlakového. 
Uvnitř elektrického aktuátoru je krokový motor, který pomocí šnekového převodu pohybuje 

s ramínkem aktuátoru. Je ovládán PWM signálem se střídou 10 – 95 %, 10 % znamená 
natočení lopatek do polohy plně otevřeno, 95 % znamená zavřeno pro dosažená maximálního 
plnícího tlaku. Aktuátor obsahuje svoji řídící elektroniku, která přijatý PWM signál od řídící 

jednotky motoru překládá na požadovaný úhel natočení. Řídicí jednotce poté zpětně posílá 
údaj o své poloze či případnou poruchu, kterou zjistila.  

Obr. 11Elektro-pneumatický ventil 
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Obr. 12 Turbodmychadlo s elektrickým aktuátorem 
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2 ŘÍZENÍ NAFTOVÉHO MOTORU 

Elektronické řízení naftového motoru umožňuje měnit parametry vstřikování přesně podle 
zadaných požadavků, které jsou pro danou oblast využití motoru nejvýhodnější. V dnešní 

době je tlak na snižování emisí, tak obrovský, že precizní řízení motoru je pro splnění 
požadavků bráno jako samozřejmost. Zvyšují se vstřikovací tlaky pro lepší ho mogenizaci 

směsi a zároveň roste i počet vstřiků během cyklu, pro zjemnění chodu motoru a tím i 
požadavek na velmi krátké otevření vstřikovače. To vše při zachování výkonnostních a 
emisních parametrů motoru při rozdílných okolních podmínkách a kvalitě paliva. Dřívější 

systém řízení spočíval ve změně množství parametrů v závislosti na otáčkách motoru. I když 
měl systém jednu základní regulační smyčku, bylo zde mnoho ovlivňujících koeficientů, které 

ji upravovaly. To vedlo k nedostatečně rychlé reakci na změnu podmínek. S rostoucím 
počtem požadavků na řízení vzniknul komplexní elektronický systém, který je schopen 
přijímat a vyhodnocovat velké množství parametrů v reálném čase. To vedlo k přesměrování 

řidičovy přímé vazby s výkonem motoru skrze dávku paliva na řízení zvané “drive-by-wire”. 
V tomto případě řidič již neovládá dávku paliva, ale polohou elektronického pedálu vyjadřuje 

svůj požadavek na točivý moment. Řídící jednotka podle okolních podmínek  jako například 
teploty nasávaného vzduchu, paliva, chladicí kapaliny a množství recirkulovaných spalin 
spočte dávku paliva. Rovněž rozdělí dávku do jednotlivých vstřiků a určí okamžik jejich 

vstříknutí. Další výhodou je možnost sdílení dat s jinými řídícími jednotkami například 
jednotkou převodovky nebo kontroly trakce. To umožní snížení točivého momentu při řazení 

převodových stupňů nebo při prokluzu kol. Řídící jednotka naftového motoru je rozdělena do 
tří základních modulů.  První z nich je modul obsahující senzory. Zajišťuje informace o 
aktuálním stavu motoru, převádí fyzikální proměnné na elektrické signály. Další modul se 

stará o zpracování dat přijatých ze senzorů dle definovaných algoritmů a zároveň slouží jako 
rozhraní s dalšími diagnostickými systémy vozidla. Posledním z hlavních modulů jsou 

aktuátory, jež přetváří elektrické signály na mechanický pohyb.[1] 

2.1 DŘÍVĚJŠÍ MODEL ŘÍZENÍ 

Hlavními funkcemi řídící jednotky naftového motoru se vstřikovacím systémem common-rail 

je řízení tlaku paliva, dávky paliva a časování jeho vstříknutí. Řídící jednotka zpracovává 
signály přijaté senzory a kontroluje jejich limitní hodnoty. Poté dosadí zpracované informace 

do nahraných datových map a vypočte počátek a délku vstřiku. Vypočtené hodnoty jsou 
vztaženy k úhlu natočení klikového hřídele, respektive k úhlu natočení kde je píst horní 
úvrati. Tudíž je vyžadována rychlá reakce na změnu. Zároveň musí být dostatečně výkonově 

dimenzované výstupy jednotky, aby bylo zajištěno spolehlivé ovládání poměrně velkého 
počtu aktuátorů.  

Při spouštění motoru je řídící jednotka v režimu startování, kdy počítá dávku paliva podle 
teploty chladicí kapaliny a startovacích otáček. K přepnutí do módu běhu motoru dojde tehdy, 
když otáčky motoru překročí stanovou mez. Na řadu přichází kontrola volnoběhu, která hlídá 

předepsané otáčky při nečinnosti plynového pedálu. Hlídané otáčky se mění v závislosti na 
režimu motoru. Například při poklesu palubního napětí je vyslán požadavek na zvýšení 

volnoběžných otáček. Systém musí počítat se změnami zatížení alternátoru při zapínání 
pomocných elektrických zařízení, sepnutím klima kompresoru při zapnutí klimatizace nebo 
také změnou odporu servo čerpadla při natáčení volantem. Otáčky jsou průběžně 

kontrolovány a dávka paliva upravována tak, aby byly shodné s otáčkami požadovanými. 
Obecně je snaha o co nejnižší volnoběžné otáčky z důvodu úspory paliva. [1] 
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Po pohnutí s plynovým pedálem dojde k přepnutí do módu jízdy vozidla. Vstřikovaná dávka 
paliva je od této chvíle přiřazována z datové mapy uložené v řídící jednotce a je funkcí polohy 
plynového pedálu a otáček motoru. Tato dávka je však dále upravována podle okolních 

parametrů, mezi něž patří třeba teplota nasávaného vzduchu. To zaručuje správnou reakci 
motoru za všech podmínek. Aby nemohlo dojít k přetočení motoru a tím k jeho poškození, je 

jednotka vybavena funkcí omezovače otáček. Ten při výběhu motoru ze stanoveného pásma 
snižuje dávku paliva, než motor dosáhne výrobcem předepsaných maximálních otáček. 
Změna dávky je plynulá, aby nedošlo ke chvění motoru. Chvění motoru může být způsobeno 

také náhlými změnami točivého momentu. Takové projevy snižují komfort vozidla. Řídící 
jednotka se s těmito projevy vypořádává dvěma způsoby. První z nich filtruje a vyhlazuje 

řidičovy prudké povely skrze plynový pedál. Druhý využívá snímače otáček a aktivně řídí 
dávku paliva. Vyhodnocuje zrychlení hnacích hřídelů vozidla a v okamžiku, kdy jejich otáčky 
rostou, sníží dávku paliva a naopak při zpomalení dávku zvýší.  

Obr. 13 Schéma dřívějšího modelu řízení 
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Jelikož u víceválcového motoru není chování jednotlivých válců z důvodu výrobních 

nepřesností v rámci povolených tolerancí zcela identické, je nutné upravit dávku paliva pro 
jednotlivé válce tak, aby každý z nich generoval stejný točivý moment. To vede k vyhlazení 

chodu motoru a rovněž ke snížení produkce emisí. Funkce, která hlídá plynulost chodu 
motoru má za úkol vyhodnotit změny úhlové rychlosti klikového hřídele. Detekce válce, který 
vykazuje rozdílné parametry, je provedena pomocí snímačů na klikovém a vačkovém hřídeli. 

Poté je provedena korekce vstřikované dávky. Výsledná vypočtená dávka je dále porovnávána 
s limitními dávkami stanovenými řídící jednotkou. Ta tyto limitní hodnoty vypočte 

z informací z dostupných senzorů například z váhy vzduchu, teplotního snímače chladicí 
kapaliny a snímače otáček klikového hřídele. Ne vždy je možno požadovanou dávku 
vstříknout, protože vstříknutá dávka mimo limitní hodnoty by mohla způsobit prudký nárůst 

emisí, tepelné přetížení turbodmychadla nebo samotných vstřikovačů. Maximum vstřikované 
dávky je také kontrolováno na splnění požadavku na maximální povolený točivý moment 

v souvislosti s dimenzováním převodovky.  

Během výroby je každý ze vstřikovačů testován na množství vstříknutého paliva. Výsledek 
testu je následně ve formě kódu vyražen na štítek vstřikovače.  Tyto kódové označení 

jednotlivých vstřikovačů se po montáži zadají do řídicí jednotky, která podle nich upraví 
délky otevření vstřikovačů pro zajištění dodání adekvátního množství paliva. Dále je potřeba 

zaručit požadovanou funkčnost během celé doby života vstřikovače. Precizní kalibrace se 
nejvíce projeví při vstřikování velmi malých dávek, například u předvstřiku. Řídicí jednotka 
se dokáže pomocí algoritmu učit a pro každý vstřikovač si sama dopočítat kalibrační 

konstantu. Provede to tak, že při brzdění motorem vstříkne velmi malé množství paliva a 
pomocí senzoru otáček kol pozoruje, jak velký nárůst točivého momentu způsobí. Změna je 

většinou tak malá, že ji řidič ani nezaznamená. Tento proces se opakuje pro všechny válce 
motoru a pro různé provozní režimy. Ze získaných dat dopočte kalibrační konstanty. [3] 

Úhel natočení klikového hřídele, při kterém začíná vstřikování má kritický vliv na výsledný 

výkon motoru, spotřebu, emise a také na jeho hlučnost. Jeho hodnota je uložena v řídících 
mapách. Je závislá na otáčkách motoru, dávce paliva a na jeho hustotě. Stárnutím a 

opotřebováváním vstřikovače se může měnit doba jeho odezvy na vyslaný signál a poté i 
odezva jehly z důvodu pozdějšího nárůstu tlaku. To vede ke změně počátku vstřikování. 
Z tohoto důvodu je do řídicí jednotky implementována funkce, jež kontro luje skutečný 

počátek vstřiku. Je ji možné provést například s využitím indukčního snímače polohy jehly. 
Při pohybu jehly snímač vytvoří pulz a řídící jednotka přijme informaci, že se zahájil vstřik. 

Podle toho si pak jednotka může upravit okamžik, kdy vysílá signál, aby skutečný vstřik začal 
ve správný okamžik. Tento způsob korekce funguje pouze při aktivovaném vstřikovači. Při 
brzdění motorem či jeho startu nemá pro výpočet dostatek vstupních informací [1] 

LAMBDA REGULACE 

Se zvyšujícími se nároky na množství produkovaných emisí ve výfukových plynech byla 

snaha o co nejvyšší optimalizaci spalování. Velmi přínosným krokem bylo použití lambda 
regulace. Lambda sonda měří množství zbytkového kyslíku ve výfukových plynech, což 
indikuje složení směsi před vznícením. Skutečný signál, vysílaný lambda sondou, závisí na 

množství kyslíku a tlaku výfukových plynů v místě, ve kterém je nainstalována. Tento tlak 
musí být kompenzován. Při kompenzaci se využívá mapy tlaku výfukových plynů a mapy 

závislosti výstupního signálu z lambda sondy na tlaku. Při brzdění motorem si lambda sonda 
provádí kalibraci. Z motoru vystupuje vzduch s koncentrací kyslíku 21 %. Na základě 
naměřené odchylky stanoví jednotka korekce, které následně použije ve všech režimech 
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motoru. Na základě lambda sondy může probíhat i kontrola recirkulace výfukových plynů. Ve 

srovnání s řízením recirkulace na základě množství nasávaného vzduchu umožňuje tento 
způsob plnit přísnější emisní limity. V řídící jednotce je základní datová mapa, která řídí EGR 

ventil v závislosti na množství nasávaného vzduchu. Poté je s využitím signálů z lambda 
sondy a váhy vzduchu dopočítána ideální vstříknutá dávka paliva. Ta je následně porovnána 
s požadovanou dávkou a rozdíl zaznamenán do adaptační mapy, aby při příštím najetí do 

stejného režimu byla vstříknuta přímo správná dávka. Lambda senzor je využit také pro 
stanovení maximální dávky pro dodržení limitů kouřivosti. Mapa kouřivosti uložená 

v jednotce udává minimální hodnotu přebytku vzduchu, na kterou může být motor 
provozován, aby byly dodrženy limity kouřivosti. Využije tedy hodnoty získané z váhy 
vzduchu a snímače otáček klikového hřídele, podle nich si najde limitní součinitel přebytku  

vzduchu a dopočte dávku paliva. Lambda sonda poté měří skutečnou hodnotu přebytku 
vzduchu, která je následně porovnána s požadovanou, a na základě odlišností jsou pak 

stanoveny korekce. [1] 

 

2.2 MOMENTOVÝ MODEL ŘÍZENÍ 

S postupným rozšiřováním oddělených elektronických systémů, jež ovlivňují řídicí jednotku 
motoru, došlo i zvýšení množství sdílených dat mezi jednotlivými jednotkami. Začalo se tedy 

pracovat na zefektivnění systému řízení, které nakonec vedlo na systém řízení pomocí 
točivého momentu. Hlavní změnou bylo převedení všech požadavků na jeden parametr 
motoru a to na točivý moment. Řidič dá řídicí jednotce motoru sešlápnutím pedálu přímý 

požadavek na točivý moment, ve stejném okamžiku však jednotka motoru přijme požadavek 
na točivý moment například od jednotky klimatizace a rovněž třeba požadavek na pohon 

alternátoru. Řídící jednotka motoru sečte všechny požadavky na točivý moment a podle nich 
nastaví turbodmychadlo a vypočte dávku paliva. Díky tomu je získána vyšší možnost 
optimalizace což vede k nižší spotřebě paliva i nižší produkci emisí výfukových plynů.  

V první části je vydán požadavek na hnací moment a to ať už řidičem, nebo zapnutým 
tempomatem. Požadavek na hnací moment je dále upraven systémy kontroly trakce a 

elektronické stabilizace, které požadavek buďto zvýší, při hrozbě zablokování kola, nebo 
sníží, pokud se kolo začne protáčet. Následně jsou přijaty požadavky od dalších zařízení. 
Převodovka dává požadavek podle aktuálně zařazeného stupně  z důvodu její ochrany. 

V případě řazení rychlostních stupňů je žádáno snížení momentu pro plynulejší přeřazení. 
Poté se přidávají požadavky od alternátoru, servo čerpadla, kompresoru klimatizace atd..  

Vnitřní požadavky spočívají v momentu potřebném na udržení volnoběhu a jeho úpravách pro 
omezení kolísání. Je zde rovněž obsažena funkce kontrolující splnění limitů kouřivosti, která 
v případě jejich překročení sníží vnitřní požadavky na moment. V porovnání s předchozím 

modelem řízení je zde ovlivňován nejen požadavek na vstřikovanou dávku, ale také na 
množství recirkulovaných spalin a tlak plnícího vzduchu. [1]
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Obr. 14 Schéma momentového modelu řízení 
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3 PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 

3.1 KOMPLETACE MOTORU 

Spolešností Garrett byly dodány dva použité nenastrojené motory typu N57D30A 

s neznámým počtem motohodin. Proto byla nejprve provedena zběžná inspekce a ze dvou 
motorů byl vybrán zdánlivě zachovalejší. Poté byl sestaven seznam dílů, které na motoru 

chyběly k úplnému nastrojení. Některé z nich byly dostupné ve skladu testovací laboratoře 
Garrettu a byly k dispozici ihned. K těm ostatním byly pomocí katalogu náhradních dílů 
BMW vyhledány výrobní čísla a objednány u dealera. Samozřejmě se nepodařilo určit 

všechny potřebné díly hned napoprvé a tak se kompletace spojená s dodacími lhůtami 
jednotlivých dílů poměrně protáhla. Jinak však probíhala poměrně bez komplikací. Jediné, co 

bylo nutno opravit, byly dva ztrhané závity pro svorníky, kterými jsou přitaženy svody 
k hliníkové hlavě.  

 

Obr. 15 Kompletace motoru N57 - strana sání 



BRNO 2019 

 

 

27 

 

PŘÍPRAVA MĚŘENÍ 

 

 

 

Při instalaci vstřikovačů bylo odhaleno vadné těsnění ventilového víka, které by sice 
samotnému provozu nevadilo, ale jelikož by olejem potečený motor na zkušebním stanovišti 

působil neprofesionálním dojmem, tak bylo víko raději přetěsněno, přestože to stálo kvůli 
čekání na díl asi týden času.  

 

Obr. 16 Kompletace motoru N57 - strana výfuk 

Obr. 17 Přetěsňování vání ventilového víka 
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Vzhledem ke zkušenostem z předchozích instalací motorů BMW v laboratoři Garrettu, bylo i 
zde rozhodnuto pro instalaci motoru společně s manuální převodovkou. To přinášelo výhodu 

v předpřipraveném adaptéru pro spojovací hřídel a také držáku převodovky. Jelikož 
automobily BMW kvůli podélně uloženému motoru a klasické koncepci pohonu stále ještě 
používají tříhřídelovou manuální převodovku, která obsahuje přímé spojení převodem 1:1, 

není použití této sestavy pro měření na dynamometru až takový problém. 

 

Převodovka byla dodána rovněž použitá. Bohužel měla vadné jehlové ložisko. U této 
konkrétní verze motoru je jehlové ložisko hnací hřídele převodovky nikoli v klikové hřídeli 
motoru, ale v hřídeli převodovky. Protože se toto uspořádání používalo velmi krátce, neměl 

ani místní autorizovaný servis vhodný stahovák na výměnu. Se silným odhodláním se však 
vše podařilo. 

Obr. 18 Částečně zkompletovaný motor- pohled zepředu 

Obr. 19 Manuální převodovka ZF 
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3.2 INSTALACE NA ZKUŠEBNÍ STANOVIŠTĚ 

3.2.1 UPEVNĚNÍ NA PALETU 

Pro upevnění motoru k ocelové desce byl zvolen systém stavitelných noh. K motoru byly 
objednány standardní držáky a silentbloky, které jsou použity ve vozidle BMW E90 330d. 

 

Po vystředění do vhodné polohy byla přidána třetí noha, která drží převodovku. Upevnění 

silentbloků ke stavěcím nohám bylo provedeno pomocí ocelových ploten přivařeným 
k držákům silentbloků. Poté byl nainstalován tlumič torzních kmitů a spojovací hřídel. 
Následně byl motor dorovnán do finální polohy.  

 

Obr. 20 Jehlové ložisko v hřídeli převodovky zničené korozí 

Obr. 21 Ustavování motoru na paletu 
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Dále přišlo na řadu chlazení motoru. Zkušební stanoviště poskytuje bohatě dimenzovaný 
zdroj chladicí vody o teplotě přibližně 10 °C. Pro chladicí okruh motoru byl použit nerezový 

deskový výměník SECESPOL LC 110-60-2. Intenzita chlazení byla regulována škrcením 
přívodu chladicí vody. V motoru byl ponechán termostat, který udržoval teplotu motoru na 
požadované teplotě. K cirkulaci stačilo sériové čerpadlo motoru. Pro chlazení plnicího 

vzduchu byl zvolen dostupný mezichladič voda/vzduch používaný ve vozech McLaren. Jeho  
hlavní výhodou je vysoká účinnost vzhledem k malým rozměrům. Pro jeho upevnění byl 

z hliníkových profilů vytvořen stojan, který byl následně ukotven k paletě. Tento stojan 
sloužil rovněž pro upevnění expanzní nádoby. Muselo být rovněž připraveno výfukové 
potrubí pro napojení do odsávací šachty. Příruba pro napojení k turbodmychadlu pomocí V 

spon byla vyrobena soustružením. Na zbylé části byly použity nerezové bezešvé trubky. 
Nejprve byly součásti pospojovány bodovými sváry. Po kontrole správnosti tvaru se přešlo 

k finálnímu svaření. Kvůli velmi malé praxi autora práce se svařováním nebyly sváry nikterak 
úhledné, avšak byly funkční.[8] 

 

Obr. 22 Uložení silentbloku na stavěcí nohu 

Obr. 23 Deskový výměník a mezichladič 
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Následně došlo na zapojování elektrického systému motoru. Jelikož bylo měření naplánováno 

na sériové řídící jednotce, tak nebyl problém použít originální kabelový svazek. Pasivní 

dynamometr nebyl vybaven startovacím zařízením, takže byl zapojen i startér. Jako zdroj 

elektrické energie byla požita standardní autobaterie a sériový alternátor. Ke spínání 

zapalovaní, startéru i palivového čerpadla byl použit PLC kontroler viz dále. Nainstalován 

musel být také simulátor imobilizéru, aby řídící jednotka dostávala všechny potřebné 

informace a povolila start.  

3.2.2 PŘÍPRAVA POMOCNÝCH ZAŘÍZENÍ  

Jelikož je použitý motor a jeho příslušenství navržen primárně pro použití ve vozidle a v něm 

je ovládaný povely vydávanými řidičem, tak bylo potřeba vytvořit několik pomocných 
zařízení.  

První z věcí, kterou bylo potřeba řešit, byla dodávka paliva. Požití vozidlové nádrže 

se sériovým čerpadlem by bylo zbytečně nákladné a vzhledem ke způsobu doplňování paliva 
také nepraktické. Dle plánovaného provozu pro měření ovládacích signálu, nebyla 

předpokládána žádná velká spotřeba. Proto byla sestavena čerpadlová jednotka, skládající se 
z čerpadla, palivového filtru a regulátoru tlaku, která bude palivo nasávat přímo ze sudu. 
Palivo se nasaje ze sudu, z čerpadla půjde do palivového filtru, z toho dále to regulátoru tlaku 

a následně do vysokotlakého čerpadla motoru. Do sudu půjdou tři hadice. Jedna na sání 
paliva, druhá bude vratka z regulátoru a třetí vratka z vysokotlakého čerpadla.  

Obr. 24 Výfukové potrubí 
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Pedál plynu vyjadřující požadavek řidiče na točivý moment bylo potřeba na dálku 

kontrolovaně ovládat. Simulátor plynového pedálu nebyl v tu dobu zrovna dostupný, proto 
bylo zvoleno ovládání pomocí servomotoru. Byla sestrojena konstrukce pro upevnění 
plynového pedálu a servomotoru. Pro vzájemné spojení bylo použito ocelové lanko. Dále bylo 

potřeba vyřešit kinematiku, aby chod servomotoru byl dostatečný pro chod pedálu. Nejprve 
bylo vše vyřešeno bez zapojení servomotoru, což se ukázalo jako chybné, protože mechanické 

dorazy servomotoru neodpovídaly funkčnímu rozsahu. Následně byla poskytnuta funkční část 
pedálu z jiného modelu BMW, která se pro tuto aplikaci hodila lépe. Došlo k vytvoření 
dalšího držáku a opět se pomocí změny délky ovládacího ramínka  vyřešila kinematika, 

tentokrát již podle rozsahu zapojeného servomotoru.  

Obr. 25 Čerpadlová jednotka 

Obr. 26 Mechanismus pedálu 
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Na motor bylo nainstalováno také několik dalších teplotních snímačů. Pro měření teploty 

chladicí kapaliny, oleje a plnicího vzduchu, kde se teplota pohybuje do 150 °C, byly použity 
snímače typu PT100. V oblasti výfukových svodů a turbodmychadla, kde  by teplotní rozsah 

PT100 nestačil, se použily termočlánky typu “K”. Pro kontrolu mazání motoru byl pro jistotu 
namontován snímač tlaku oleje. Byl použit snímač tlaku od firmy KELLER s měřicím 
rozsahem 0 - 6 bar. Na mazací okruh se napojil před vstupem do turbodmychadla s využitím 

dvojitého dutého šroubu. Pro příjem a zpracování signálů z těchto snímačů byl sestaven 
programovatelný automat typu PLC, konkrétně OMC 8000 od firmy ORBIT MERRET. 

V PLC byl zároveň vytvořen program pro ovládání servomotoru na pohyb pedálu. Dále se 
k PLC sestavil ovládací panel, komunikující s PLC pomocí CAN, což poskytlo pohodlné 
ovládání motoru z řídicí místnosti a snadné propojení s měřicím PC. Na ovládacím panelu 

byly k dispozici tlačítka pro zapínání podávacího palivového čerpadla, zapalování, startéru a 
také kolečko pro ovládání servomotoru. Do analogových vstupů pomocných modulů PLC 

byly zapojeny všechny teplotní snímače a dále také napěťový signál vycházení z pedálu, 
vyjadřující skutečný požadavek na točivý moment. Tyto informace byly prostřednictvím 
CAN přenášeny do PC a zaznamenávány při měření.  

 

  

Obr. 27 PLC pro ovládání motoru 
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Obr. 29 Nastrojený motor 

Obr. 28 Ovládací panel 
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3.3 SESTAVENÍ SCHÉMA PINŮ 

Pro měření parametrů za chodu motoru byla využita řada standardně instalovaných snímačů. 
Proto bylo vhodné sestavit souhrnné schéma pinů na jednotlivých snímačích a aktuátorech. 

K sestavení bylo využito dostupných elektrických schémat od BMW. Toto schéma bude 
využito i při budoucí tvorbě kabeláže pro řídící jednotku SPARK, takže byly pinům rovnou 
přiřazeny pozice v jejích konektorech. 

Obr. 30 Schéma pinů 
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3.4 KALIBRACE SNÍMAČŮ 

Poté co byla známa funkce pinů na jednotlivých konektorech snímačů, bylo nutné proměřit 
jejich charakteristiky, aby se získal převodní vztah mezi elektrickou a fyzikální veličinou.  

3.4.1 KALIBRACE SNÍMAČŮ TLAKU 

Pro kalibraci byl použit velmi přesný kalibrátor řady 700GA27 od výrobce Fluke. Přístroj 
měří absolutní tlak. Je schopen měřit v rozsahu 0-20 bar s rozlišením 0.001 bar. Přesnost 

udává výrobce +-0.05 % rozsahu. Snímače byly napájeny zdrojem stejnosměrného napě tí o 
konstantní hodnotě 5 V. Dále byl využit dvoukanálový multimetr. Jeden kanál sloužil pro 

kontrolu napájecího napětí a druhý pro odečet napětí vycházejícího ze snímače. Měření bylo 
provedeno pro snímač tlaku ve výfukových svodech, v sání a kombinovaný snímač 
tlak/teplota paliva. Nejprve byl změřen bod pro atmosférický tlak při povoleném ventilu na 

pumpičce kalibrátoru, poté byl ventil uzavřen, pumpička přepnuta  na režim odsávání tlaku a 
naměřeny body pod atmosférickým tlakem. Následně byl ventil povolen, aby se vyrovnal tlak 

na atmosférický, pumpička přepnuta do režimu zvyšování tlaku a po 0.5 bar se postupovalo až 
do okamžiku, kdy napětí ze snímače přestalo růst. Používaný rozsah většiny snímačů se 
pohybuje rozmezí 0.5 - 4.5 V. Díky jemnému závitu na upouštěcím ventilu je možné 

doregulovat hodnotu tlaku s přesností na 0.001 bar.  

 

 

Obr. 31 Měřicí sestava pro kalibraci snímačů tlaku 
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Tab. 2 Výsledky z kalibrace snímačů tlaku 

upstream pressure boost pressure fuel pressure 

U [V] p [bar] U [V] p [bar] U [V] p [bar] 

0.570 0.500 0.332 0.350 0.387 0.833 

0.759 0.716 0.503 0.500 0.401 0.860 

0.997 0.987 0.789 0.750 0.482 0.987 

1.008 1.000 1.063 0.988 0.492 1.000 

1.447 1.500 1.076 1.000 0.825 1.500 

1.885 2.000 1.648 1.500 1.158 2.000 

2.321 2.500 2.220 2.000 1.491 2.500 

2.758 3.000 2.790 2.500 1.824 3.000 

3.193 3.500 3.361 3.000 2.157 3.500 

3.629 4.000 3.931 3.500 2.491 4.000 

4.064 4.500 4.500 4.000 2.825 4.500 

4.449 5.000 4.843 4.300 3.158 5.000 

4.582 5.100     3.491 5.500 

4.697 5.230     3.824 6.000 

        4.157 6.500 

        4.489 7.000 

        4.521 7.050 

        4.540 7.092 

 

 

Obr. 32 Charakteristika snímače tlaku ve svodech 
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Obr. 33 Charakteristika snímače tlaku v sání 

 

 

Obr. 34 Charakteristika snímače tlaku přiváděného paliva 
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3.4.2 KALIBRACE SNÍMAČŮ TEPLOTY 

Teplotní snímače byly kalibrovány s využitím ohřívacího oběhového termostatu Julabo 12, 
který dokáže udržovat předem nastavenou teplotu. Obsahuje nerezovou nádrž, která se 

obvykle plní vodou nebo olejem. Dále je vzadu vstup a výstup pro napojení na okruh, ve 
kterém je požadováno udržovat teplotu. V provedeném měření byly tyto výstupy využity pro 
napojení kombinovaného snímače tlak/teplota paliva. Zbylé snímače byly ponořeny do 

nádrže. Byl zvolen teplotní rozsah kalibrace 20 – 95 °C, takže mohla být pro naplnění nádrže 
použita destilovaná voda. Při měření se postupovalo po 5 °C a vždy po ustálení byla odečtena 

hodnota odporu. Jedná se o snímače typu NTC, kterým při rostoucí teplotě klesá odpor. PID 
regulátor byl poměrně pomalý a pro nízké teploty měl problémy nastavit požadovanou 
teplotu. I přesto, že již dosáhnul požadované teploty, tak bylo stále zapnuto vyhř ívání, čemuž 

následovala dlouhá doba chladnutí. Přibližně od 45 °C již fungoval uspokojivě.  

 

 

  

Obr. 35 Kalibrace pomocí Julabo 12 
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Tab. 3 Výsledky z kalibrace snímačů teploty 

Temperature [°C]  coolant temp. [kohm] in. man. temp.  [kohm] fuel temp. [kohm] 

20 2.782 2.79 2.769 

25.3 2.206 2.21 2.197 

30.26 1.782 1.785 1.781 

35.27 1.444 1.448 1.448 

40.26 1.178 1.182 1.185 

45.26 0.966 0.969 0.975 

50.27 0.798 0.799 0.806 

55.17 0.665 0.666 0.671 

60 0.557 0.558 0.564 

65 0.466 0.467 0.472 

70 0.392 0.393 0.398 

75 0.332 0.333 0.338 

80 0.282 0.283 0.287 

85 0.24 0.241 0.245 

90 0.205 0.206 0.21 

95 0.177 0.177 0.181 

 

 

Obr. 36 Charakteristiky snímačů teploty 
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Řídicí jednotka vyhodnocuje signály z teplotních snímačů dle principu děliče napětí. Dva 

v sérii zapojené rezistory, z nichž jeden je v jednotce a druhý představuje teplotní snímač, 
jsou napojeny na zdroj napětí o známé konstantní hodnotě (5 V). V sériovém zapojení oběma 

prochází stejný proud, který je roven podílu napětí zdroje a součtu odporů rezistorů. Napětí na 
teplotním snímači je tedy rovno součinu takto vypočteného proudu a odporu snímače. Takže 
stačilo určit velikost rezistoru v jednotce a závislost odporu snímače na teplotě mohla být 

přepočítána na závislost napětí na teplotě.  

Tab. 4 Výsledky po přepočtení na hodnoty napětí 

Temperature [°C]  coolant temp. [V]  in.man.temp. [V]  fuel temp. [V]  

20 4.626 4.627 4.624 

25.3 4.537 4.538 4.536 

30.26 4.439 4.440 4.439 

35.27 4.326 4.328 4.328 

40.26 4.198 4.200 4.202 

45.26 4.055 4.058 4.063 

50.27 3.900 3.901 3.909 

55.17 3.736 3.737 3.744 

60 3.561 3.563 3.574 

65 3.372 3.374 3.386 

70 3.177 3.180 3.194 

75 2.980 2.984 3.002 

80 2.781 2.785 2.803 

85 2.581 2.586 2.606 

90 2.384 2.390 2.414 

95 2.201 2.201 2.229 
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4 MĚŘENÍ PARAMETRŮ MOTORU 

Po úspěšném nastartování motoru byly přes diagnostiku zkontrolovány a vymazány závady 
uložené v paměti řídicí jednotky motoru a ověřena funkce všech dodatečně instalovaných 

snímačů. Následně se přešlo k plánování měření a instalaci měřicích zařízení. 

4.1 MĚŘICÍ ZAŘÍZENÍ 

Pro měření a záznam signálů bylo společností Garrett poskytnuto množství měřicích zařízení, 
což nejenom usnadnilo práci, ale také zvýšilo přesnost měření. 

4.1.1 DEWETRON 

Jedná se o PC určené pro laboratorní sběr dat. Použitý model byl verze speciálně určená pro 
automobilní aplikace, což znamenalo například zvláštní vstup pro snímač otáček klikového 

hřídele. Systém byl osazen osmi kartami pro analogové vstupy, z nichž dvě karty byly pro 
vysokonapěťové vstupy +/- 1400 V a šest pro nízká napětí +/- 10 V. Analogové vstupy bylo 
možno zaznamenávat s frekvencí až 1 MHz. Další výhodou byla přítomnost konektoru pro 

CAN komunikaci, takže se mohl systém přímo propojit s PLC a přijímat z něj informace od  
senzorů. Systém běžel na operačním systému W indows. Pro zobrazení a záznam signálů byl 

využit software DEWEsoft 7.1. [6] 

 

Obr. 37 DEWETRON 
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4.1.2 KISTLER TDC SENSOR 

Pro záznam signálů ovládající vstřikovače je potřeba určit referenční hodnotu natočení 
klikového hřídele. Okamžik otevření vstřikovače se vyjadřuje nejčastěji úhlem natočení od 

horní úvrati. BMW využívá pro měření otáček klikového hřídele kotouč typu 60 – 2, tedy 58 
zubů, 2 vynechané. Úkolem bylo tedy určit úhel natočení hřídele od vynechaného zubu 
odpovídající horní úvrati. K měření byl využit senzor horní úvrati od firmy Kistler. Měřicí 

signál je funkcí pohybu pístu. Přibližováním pístu k senzoru dochází k růstu jeho kapacity. 
Tento jev je následně převeden na napěťový signál. [7] 

 

V příslušenství senzoru byl pouze adaptér pro našroubování místo zapalovací svíčky 
zážehového motoru. Proto musel být vytvořen jiný způsob upevnění. Rozhodlo se umístnit 

senzor na místo vstřikovače. Pro upevnění bylo využito těla starého vstřikovače, do kterého se 
pouze dodělala díra se závitem pro jisticí šroub. Při montáži se postupovalo tak, že se nejprve 

standardním způsobem upevnilo tělo vstřikovače k motoru. Poté se do těla vsunul senzor tak, 

Obr. 38 Kistler TDC senzor 
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aby se dotknul pístu. Následně se jemně přitáhnul jistící šroub, dostatečně na to, aby udržel 

senzor v požadované poloze a současně, aby při působení malou silou šlo senzorem posouvat. 
Dále se ručně několikrát pomalu protočilo motorem, aby se senzor dostal do polohy, kdy se 

bude dotýkat pístu jen v horní úvrati. Na senzoru je stavěcí kroužek se stoupáním 1 mm. Ten 
byl přisunut k tělu vstřikovače a zajištěn.  Otočením o půl otáčky (vyznačeny rysky) nastavil 
senzor do výrobcem požadované vzdálenosti 0.5 mm od pístu v horní úvrati. Následně byl 

stavěcí šroub přitáhnut. 

 

Tímto způsobem montáže by však nebyl senzor zajištěn úplně dokonale. Nárůst tlaku při 
kompresním zdvihu by ho mohl vysouvat ven. Takže byla pro jistotu vymontována žhavicí 
svíčka, aby přes tento otvor mohl vzduch unikat z válce ven. 

 

Obr. 39 Adaptér TDC senzoru 

Obr. 40 Nainstalovaný TDC senzor 
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Pro deaktivaci vstřikování ve válci, ve kterém se měřilo, byly použity dva vstřikovače. Jeden 

sloužil pro utěsnění palivové cesty a ke druhému byl připojen konektor od řídicí jednotky. 

4.1.3 SENZOR TLAKU KISTLER 

Součástí měření byla naplánována i indikace tlaku ve válci, která poskytla cenné informace o 
průběhu spalovacích dějů. Pro měření byl použit piezo snímač tlaku 6058A od výrobce 
Kistler. 

 

Na zpracování signálu ze snímače tlaku byla požita platforma pro úpravu signálu Kistler 

2853. Před začátkem měření byla platforma připojena k PC a zadány přesné parametry 
snímače. Snímač byl dále přiřazen ke zvolenému slotu, který byl následně aktivován proto, 
aby po zapnutí hlavního spínače platformy začal okamžitě měřit.  

 

 

 

Obr. 41 Senzor tlaku Kistler 6058A 

Obr. 42 Platforma pro úpravu signálu Kistler 2853 
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Tento typ tlakového snímače byl navržen pro umístění do redukce jako náhrada  za žhavicí 
svíčku. Nebyla však k dispozici taková redukce, která by pasovala na motor N57. 

Z dostupných redukcí tak byla vybrána ta s nejpodobnějším tvarem špičky (zejména těsnícího 
kuželu) s originální žhavicí svíčkou. Poté byly změřeny její rozměry a také prostor pro 
instalaci v hlavě motoru. V CAD modeláři bylo navrhnuto šroubení, pomocí kterého by se 

dala redukce nainstalovat. Následně byl vytvořen výkres navrženého šroubení, podle kterého 
bylo zadáno do výroby. Při montáži na motor bylo nejprve namontováno šroubení a dotaženo 

až k dosedací ploše a teprve poté se šroubovala redukce pro senzor. Následně byl do redukce 
našroubován senzor tlaku. Pro představu uvádím, že utahovací moment tohoto typu senzoru je 
1.2 Nm. [9] 

Obr. 43 Parametry snímače tlaku 
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Obr. 44 Výkres navrženého šroubení 
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4.2 POSTUP MĚŘENÍ 

Pro připojení k jednotlivým senzorům a akčním členům za účelem měření napění,  byly 
použity měřící jehly, které byly zasunuty z druhé strany konektorů k potřebným pinům dle 
připraveného schématu. Pro měření procházejícího proudu byly použity proudové kleště 

FLUKE i310s, které byly zapojeny jako další analogový vstup do PC DEWETRON. 

Nejprve bylo provedeno měření ovládacích parametrů jednotlivých akčních člunů. Napěťový 

signál byl vždy měřen proti kostře motoru. Jeden vodič vedl vždy z bloku a druhý z 
příslušné jehly v konektoru. Vodiče byly přes redukci svedeny do BNC kabelu a zapojeny do 
měřicí karty v PC DEWETRON. U všech akčních členů bylo změřeno a zaznamenáno 

napájecí napětí, frekvence ovládacího PWM signálu, proud a rozsah napěťového signálu 
polohy. Kvůli tomu, že jsou tyto akční členy ovládány napětím přibližně 15 V a v měřicím 

zařízení byly k dispozici pouze dvě karty, které byly určeny pro napětí nad 10 V, muselo se 
měření provést pro každý akční člen zvlášť. Tyto informace budou následně sloužit pro 
přípravu ovládání z plně programovatelné řídící jednotky SPARK. Vstřikovač pro měření byl 

zvolen na prvním válci motoru. 

Po proměření ovládacích signálů aktuátorů následovalo nastavení záznamu spalovacích tlaků 

v programu DEWEsoft a došlo k instalaci senzoru horní úvrati. K PC byl připojen snímač 
natočení klikového hřídele a byly zadány základní parametry motoru. Po nastartování motoru 
na pět válců byl v programu spuštěn příkaz pro kalibraci horní úvrati. Po několika cyklech 

program vypočítal úhel před vynechaným zubem odpovídající horní úvrati. Následně byl 
místo senzoru úvrati opět nainstalován vstřikovač a do otvoru pro žhavicí svíčku namontován 
senzor tlaku. Indikace tlaku ve válci poskytla přehled o aktuálním průběhu hoření. Průběh 

tlaku se přehledně vykresloval do p-V diagramu. Pomocí softwaru byly automaticky na 
záložce „spalování“ vytvořeny další kanály jako například otáčky klikového hřídele, těžiště 

hoření, indikovaný výkon, indikovaný točivý moment a mnohé další.  

Obr. 45 Redukce Kistler a vyrobené šroubení 
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Dále byly pomocí známého napěťového rozsahu snímačů polohy jednotlivých akčních členů  

vytvořeny matematické kanály znázorňující přímo jejich procentuální nastavení. Rovněž byly 
nahrány změřené kalibrační křivky k jednotlivým snímačům tlaku a teploty.  

Jelikož bylo úkolem provést měření jen pro jedny otáčky motoru, bylo navrženo měření jako  
záznam, ve kterém dojde postupnému zvyšování požadavku na točivý moment s krátkým 
ustálením na zvolených bodech. Body byly zvoleny po 10 % požadavku od 20 %, což byl 

nejnižší požadavek, který dokázal dynamometr roztočit na požadovaných 2000 min-1. Měřicí 
karty byly obsazeny tak, aby byla většina potřebných informací získána při jednom záznamu. 

Karty pro vysoká napětí byly obsazeny ventilem na palivovém čerpadle a na railu. Karty pro 
nízká napětí byly využity pro napěťové signály udávající polohu akčních členů, informaci 
z váhy vzduchu, tlakové a teplotní snímače. Pro vyhodnocení ovládání vstřikovače stačilo 

zaznamenávat signál z proudových kleští. Rovněž byly nahrávány veškeré digitální vstupy 
přijímané od PLC prostředním CAN, reprezentující informace z dodatečně instalovaných 

snímačů teploty a tlaku, a také polohu pedálu. 

 

 

Obr. 46 DEWEsoft 
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5 ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

Průběh měření byl nahrán rekordérem programu DEWEsoft, ve kterém bylo možné na kartě 
analýza rovněž záznam prohlížet a provádět základní úpravy. Kvůli ne zcela přívětivému 

prostředí bylo rozhodnuto o exportu naměřených dat a zpracování v jiném programu.  

5.1 TELEMATRIX 

Pro zpracování naměřených dat byl vybrán program TeleMatrix vytvořený Ing. Luborem 
Zháňalem Ph.D.. Program je vytvořený jako nástavba do programu Matlab, ve kterém byla 
navržena i následná úprava dat. Program DEWEsoft umožňuje přímý export naměřených dat 

do .MAT souboru. Ke každému ze zaznamenaných kanálů vytvoří dva vektory. Jeden vektor 
obsahuje datovou část a druhý časovou osu. Ve zpracovávaných datech byla časová osa 

nahrazena natočením klikového hřídele, dle zvoleného nastavení v programu DEWEsoft. Čas 
byl uložen jako další datový kanál opět v závislosti na natočení klikového hřídele. 
Exportovaný .MAT soubor musel být vždy zkontrolován a opraven, protože se zde 

objevovaly kanály bez časové osy nebo s daty v nevhodném formátu. Upravený .MAT soubor 
již nebyl problém nahrát do programu TeleMatrix. 

 

Zde byl vytvořen nový projekt a záznam rozdělen na jednotlivé úseky (události, dle označení 

v programu) podle požadavku na točivý moment. V jednotlivých úsecích rozdělených podle 
požadavku byly dále podrobněji vyhodnocovány signály ovládající vstřikovače. Bylo důležité 
přesně určit počátky jednotlivých vstřiků a délky jejich trvání. V naměřených datech byl také 

k dispozici signál, který udával polohu horní úvrati. Od ní byla vytvořena událost k místu, kdy 
začal růst proud vyslaný do vstřikovače, což charakterizovalo start nabíjení piezokrystalů. 

Událost vyjadřující délku vstřiku byla vytvořena od počátku nabíjení po místo otočení směru 

Obr. 47 Zobrazení vybraných kanálů v programu Telematrix 
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proudu signalizující vybíjení piezokrystalů. Tato operace byla provedena pro všechny vstřiky 

v cyklu a pro všechny režimy požadavku na točivý moment. PWM signály ovládající ventil 
na palivovém čerpadle a na railu byly vyhodnoceny za pomoci nástroje v kartě statistiky 

programu TeleMatrix. Následně byly všechny požadované kanály podle nastavených událostí 
uloženy ve formě matic do nového .MAT souboru.  

 

 

Obr. 48 Průběh proudu s rozdělením na úseky - vstřikovač 

Obr. 49 Průběh napětí - vstřikovač 



BRNO 2019 

 

 

52 

 

ZPRACOVÁNÍ NAMĚŘENÝCH DAT 

 

 

 

5.2 MATLAB 

V programu Matlab byl následně vytvořen skript, který vytvořený .MAT soubor rychle 
zpracoval a výsledky uložil do přehledných tabulek, které tvořily základ pro vytvoření 

výpočetního modelu v programu GT-SUITE. Hodnoty pro jednotlivé režimy vznikly jako 
průměr dat ze zvolených úseků.  

Obr. 50 Zpracování PWM signálu 

Obr. 51 Tvorba skriptu v prostředí Matlab 
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Tab. 5 Zpracovaná data 

 

 

Tab. 6 Zpracovaná data - vstřikovač 
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6 TVORBA MATEMATICKÉHO MODELU  

6.1 MĚŘENÍ NEZNÁMÝCH PARAMETRŮ 

Nejprve bylo nutné změřit chybějící parametry motoru, které nebyly dostupné v technické 

dokumentaci. Druhý, záložní motor byl tedy z tohoto důvodu rozebrán. Bylo provedeno 
měření délky ojnice, excentricity pístního čepu a charakteristických rozměrů spalovacího 

prostoru v pístu. Dále také délek a průměrů sacích a výfukových kanálů, všech rozměrů saní a 
výfukových svodů.  

 

Průtokové parametry výfukových i sacích kanálů byly na základě zadaných rozměrů 
vypočteny v simulačním programu Lotus. Tento program byl použit i pro výpočet průběhu 

zdvihu ventilů. Parametry nastavení časování ventilů a jejich zdvihu byly dostupné 
v literatuře. 

Obr. 52 Rozebírání motoru 

Obr. 53 Měření parametrů motoru 
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Tab. 7 Parametry ventilů [3] 

  sací výfukový 

Průměr ventilu [mm] 27.2 24.6 

Maximální zdvih [mm] 8.5 8.5 

Úhel otevření [°] 352.4 140.7 

Úhel zavření [°] 567.1 363.9 

 

Obr. 54 Diagram časování ventilů N57 [3] 

Obr. 55 Vytvořené časování - Lotus 
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6.2 TVORBA MODELU V GT-SUITE 

Pro vytvoření co nejvěrnějšího výpočetního modelu reálného motoru je nejdůležitější zejména 
využití dat získaných z vysokotlaké indikace válce motoru. Jelikož byla indikace provedena 

pouze na jednom válci, tak byl také v programu GT-SUITE motor vytvořen jako jednoválec. 
V modelu nebylo použito turbodmychadlo. Bylo nahrazeno patřičnými okrajovými 
podmínkami získanými z měření. Oblast sání za škrticí klapkou byla uvažována jako vstup a 

oblast výfukových svodů před turbodmychadlem jako výstup. Do modelu byly nahrány 
parametry získané z dostupné literatury k motoru N57D30, z měření na reálném motoru i 

z výpočtů programu Lotus. Jediná neznámá, která zůstávala, bylo množství paliva. Z měření 
byla zjištěna délka otevření vstřikovače i odpovídající tlak v railu, ale bez charakteristiky 
vstřikovače nelze určit vstříknutou dávku. Změření této charakteristiky je poměrně finančně i 

časově náročné, proto bylo rozhodnuto, že se k této hodnotě dojde výpočtem. Byl tedy 
vytvořen první model pro výpočet vstřikovaného množství paliva, konkrétně v mg na jeden 

pracovní cyklus jednoho válce motoru. 

  

 

Obr. 56 Model pro získání dávky paliva 
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V GT-SUITE byl požit model vstřikovače, který vyžaduje informace o počátku vstřiku, 

hmotnostní dávce paliva a tlaku v railu. Počátek vstřiku byl zadán pro jednotlivé vstřiky dle 
naměřených dat. Hmotnostní dávka jednotlivých vstřiků byla neznámá, takže byly použity 

poměry délek (v tabulce zpracovaných dat značeny _r) a pomocí matematické funkce 
vynásobeny celkovou dávkou na jeden pracovní cyklus. Celková dávka byla v počáteční fázi 
odhadnuta. Tlak v railu, stejně tak jako ostatní veličiny, byl zadáván ve formě vyhledávací 

tabulky závislé na otáčkách motoru a poloze pedálu plynu. Počet vstřiků se pro jednotlivé 
režimy lišil, měnily se dokonce i pozice vynechaných vstřiků. Vynechání bylo řešeno nulovou 

dávkou v modelu. Z indikace byl znám indikovaný výkon, kterého by měl motor při daných 
podmínkách dosahovat. Tím, že byly všechny okrajové podmínky i parametry motoru stejné 
se skutečností, měly by být odlišnosti způsobeny pouze množstvím paliva. Byla tedy 

nastavena optimalizace celkové dávky paliva na požadovaný indikovaný výkon. Program bez 
problému spočetl požadované množství paliva, pro dosažení naměřeného indikovaného 

výkonu. Po zkontrolování průběhu hoření bylo však hned jasné, že se neshodují parametry 
hoření výpočetního modelu s měřením. Jde o to, že skutečný počátek vstřiku je oproti 
vyslanému signálu mírně opožděn. U piezovstřikovače je tato prodleva sice velmi malá, ale i 

tak nezanedbatelná. Dále je také zcela jistě rozdílná charakteristika vstřikovače, se kterou 
počítá program a tou skutečnou. Proto byl okamžik počátku vstřiku posunut. Byla provedena 

optimalizace okamžiku vstřiku pro docílení stejných parametrů hoření, jaké byly naměřené u 
skutečného motoru. Výpočet již odpovídal očekávání a pro změřené okrajové podmínky byly 
zjištěny vstřikované dávky paliva.  

Obr. 57 Průběh zdvihu jehly v porovnání s ovládacím signálem [1] 
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Následně bylo navrženo blokové schéma řízení motoru. Jelikož bylo uvažováno použití 

motoru pouze na zkušebním stanovišti, nebylo nutné do modelu zanášet veškeré korekce, 
kterých by bylo potřeba při jeho použití ve vozidle. Vstupní informací byl požadavek na 

točivý moment motoru od plynového pedálu, podle něhož je dále vypočítán požadovaný 
plnící tlak a vstříknutá dávka paliva. K výpočtům jsou využívány informace ze snímače 
klikového hřídele, tlaku a teploty v sacím potrubí, váhy vzduchu, snímače teploty paliva a 

tlaku v railu. Výsledkem je pak požadovaný tlak od turbodmychadla, požadovaný tlak v railu 
a počátky a délky otevření vstřikovače pro jednotlivé vstřiky.  

 

Dle tohoto schéma byl vytvořen model v programu GT-SUITE. Do modelu byly vloženy 

změřené okrajové podmínky. Byla vytvořena korekce objemové dávky dle teploty paliva 
s využitím známých změn hustoty v závislosti na teplotě. Dále byl korigován plnící tlak podle 
teploty plnicího vzduchu. Korekce byla provedena tak, že požadavek na plnicí tlak se měnil 

v závislosti na teplotě vzduchu, aby byl zachován požadovaný točivý moment. Toto však 
platilo pouze do maximální teploty stanovené na 70 °C. V případě, kdy plnicí vzduch 

překročil 70 °C, byl požadavek na plnicí tlak snížen a zároveň snížena dávka paliva, aby byl 
motor ochráněn. Při vytváření korekce se vycházelo ze závislosti hustoty vzduchu na teplotě. 
Změřený tlak pro všechny režimy byl přepočten pro případ plnícího vzduchu 20 °C.  

Obr. 58 Blokové schéma navrženého modelu řízení 



BRNO 2019 

 

 

59 

 

TVORBA MATEMATICKÉHO MODELU 

 

 

 

Tab. 8 Hustota vzduchu v závislosti na teplotě 

T [°C] 
hustota 
[kg/m3] k[-] 

20 1.2047 1 

21 1.2006 1.003415 
22 1.1965 1.0068533 

23 1.1925 1.0102306 

24 1.1885 1.0136306 

25 1.1845 1.0170536 
30 1.1649 1.034166 

35 1.1460 1.0512216 
40 1.1277 1.0682806 

45 1.1100 1.0853153 
50 1.0928 1.1023975 

55 1.0762 1.1194016 

60 1.0600 1.1365094 
65 1.0444 1.1534853 

70 1.0292 1.1705208 
 

Obr. 59 Navržený model řízení 
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Konstanta k vyjadřuje koeficient, kterým musí být hustota pro jinou teplotu vynásobena, aby 

bylo dosaženo hustoty pro 20 °C. Což také vyjadřuje, kolikrát se musí zvýšit plnící tlak při 
jiné teplotě vzduchu. Konstanty pro změřené teploty byly dopočítány lineární interpolací.  

Tab. 9 Přepočet požadovaného plnícího tlaku 

P1E 1.149 1.289 1.623 1.905 2.047 2.111 2.265 2.401 2.401 

T1E 56.089 55.083 53.474 51.459 45.913 36.068 33.767 34.762 37.592 

k 1.123 1.120 1.114 1.107 1.088 1.055 1.047 1.050 1.060 

P1E_20 1.023 1.151 1.457 1.720 1.880 2.001 2.164 2.286 2.265 

 

Bylo provedeno množství simulací pro ověření funkčnosti navrženého výpočetního modelu. 
Při změně teploty paliva nedochází k téměř žádné změně výkonu. Změna teploty plnícího 
vzduchu způsobí pouze malé odchylky. Při překročení stanovené hranice 70 °C došlo 

k výraznému snížení výkonu přesně dle požadavku. 

Tab. 10 Indikovaný výkon [kW] v závislosti na požadavku [%] a změnách teplot  

  20 30 40 50 60 70 80 90 100 

measured 2.520 5.085 7.147 10.169 12.691 15.030 17.702 19.961 19.815 
T_fuel_20 2.558 5.063 7.143 10.170 12.696 15.030 17.087 19.957 19.884 

T_fuel_25 2.559 5.063 7.143 10.170 12.696 15.030 17.087 19.957 19.884 
T_fuel_30 2.570 5.067 7.143 10.170 12.696 15.030 17.087 19.957 19.884 

T1E_20 2.450 4.934 6.990 10.060 12.520 14.866 16.879 19.666 19.520 
T1E_45 2.511 5.015 7.118 10.167 12.681 15.114 17.243 20.137 20.034 

T1E_70 2.511 5.060 7.109 10.160 12.688 15.161 17.378 20.318 20.239 

T1E_90 1.047 2.874 4.503 6.660 8.556 10.471 12.187 14.545 14.540 
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Obr. 60 Průběhy indikovaného výkonu v závislosti na požadavku pro 2000 min-1 
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Stanovená metodika způsobu sběru dat je podle dosažených výsledků pro kalibraci řídicích 
algoritmů v řídicích jednotkách vznětových spalovacích motorů vyhovující. Byly změřeny 

charakteristiky potřebných snímačů. Rovněž byly zjištěny potřebné údaje pro ovládání 
akčních členů a určení jejich pozice. Způsob měření jednotlivých režimů za konstantních 

otáček a postupné změně polohy plynového pedálu poskytuje záznam, který je výhodný pro 
další zpracování. V programu TeleMatrix je v signálech možno vybrat potřebné úseky, které 
se následně díky skriptu vytvořenému v programu Matlab dají velmi rychle zpracovat.  

Motor nejeví žádné známky opotřebení, není diagnostikován žádný únik provozních kapalin. 
Způsob chlazení motoru i plnícího vzduchu je dostatečně dimenzován a v žádném režimu 

nevykazuje problémy. Instalaci lze tedy považovat za zdařilou.  

V programu GT-SUITE se nejprve pomocí matematického modelu podařilo určit dávky 
paliva pro jednotlivé vstřiky a to tak, aby byly dodrženy stejné parametry hoření směsi jako u 

měřeného motoru. Následně byl vytvořen funkční model řízení, jež byl podle požadavku 
plynového pedálu a informací z okolních snímačů schopen určit počet vstřiků, jejich počátek 

a vstřikované množství paliva. Byly zde vytvořeny korekce na teplotu paliva a teplotu 
plnicího vzduchu, kde byla zároveň provedena ochrana motoru při zvýšení teploty plnicího 
vzduchu nad bezpečnou hranici. Z vykreslených výkonových křivek pro zkušební teploty, při 

2000 min-1 a postupném zvyšování požadavku na točivý moment, je vidět, že výkonové 
parametry zůstávají pro zvolené rozmezí zachovány a při překročení dojde ke snížení výkonu. 

Tento způsob korekce pro zvolené parametry je dostatečný a funkční.  

Stejným způsobem budou dále změřeny a zpracovány další režimy motoru pro získání jeho 
úplné charakteristiky. Navržený řídící algoritmus bude přeprogramován do prostředí 

LabVIEW a zároveň do něj přidány funkce pro ovládání jednotlivých akčních členů. 
Algoritmus bude následně nahrán do řídící jednotky SPARK a otestován na reálném motoru.  

Všechny body zadání byly splněny.
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