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Abstrakt

Tato práce se zabývá řízením vznětového motoru automobilu. V první části jsou rozebrány

komponenty spalovacího motoru, které jsou důležité pro jeho chod. Dále jsou popsány

principy funkcí těchto komponent. V druhé části je řešena simulace konkrétního vozidla,

která je v závěru práce porovnána s hodnotami naměřenými na skutečném vozidle.

Klíčová slova: Vznětový spalovací motor, Common Rail, VGT turbodmychadlo,

elektronická regulace, snímač, Sabatův cyklus.

Abstract

This thesis deals with the engine control system of the diesel combustion engine. In the first

part the components of the diesel combustion engine are analyzed, which are important

for its function. The principles of functions of these components are described below.

The second part deals with the simulation of a particular vehicle, which is compared with

the values measured on the actual vehicle at the end of the work.

Key Words: Diesel Combustion Engine, Common Rail, VGT Turbocharger,

Electronic Regulation, Sensor, Sabate Cycle.
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1 Úvod

Současné vznětové spalovací motory se od svých předchůdců již v mnohém liší. Stále však

nejsou dostatečně účinné. Dnešní motory jsou schopny využít necelou polovinu tepla, které

vyprodukují. Je tedy nasnadě, že lze jejich konstrukci a činnost neustále vylepšovat.

Simulační modely slouží jako dokonalý nástroj pro modelování situací, které mohou

nastat v reálném světě. Jedná se tedy o levný a pohodlný způsob, jak lze zkoušet funkčnost

motorů při přesně určených vstupních parametrech. Cílem této práce je tedy vytvořit

model, který by sloužil pro účely dalšího vývoje vznětových spalovacích motorů.
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2 Pohon automobilu se spalovacím motorem

Motor je stroj, jenž mění určitý typ energie na mechanickou práci. U spalovacích motorů

se jedná o tepelnou energii. Jako první o využití tepelné energie uvažoval francouzský

vynálezce J. de Heutefeuille a to již v roce 1678. Ke svým pokusům použil střelný prach.

S touto myšlenkou přišla i řada jiných vynálezců, ale nikdy ji nerealizovali. Za první

spalovací motor pak může být považována turbína, kterou v roce 1791 vytvořil anglický

vynálezce J. Barber.[5]

Od té doby došlo k velkým změnám a ani dnes se spalovací motory nepřestaly vyvíjet.

Je velká snaha o to, aby motor pracoval co nejoptimálněji vzhledem ke spotřebě, ale také

se řeší otázka znečištění životního prostředí.

Spalovací motory fungují na základě spalování pracovní látky. Při tomto spalování

vznikají zplodiny hoření, které pak vykonávají práci. Spalování probíhá v pracovním

prostoru motoru, v ideálním případě se jedná o ovládané spalování. Tlak je v tomto

prostoru větší než atmosférický. Při změně tepelné energie na mechanickou práci dochází

k termodynamickým jevům. Mění se při nich stav pracovní látky a při spalování se mění

i chemické složení. Tyto děje pak tvoří pracovní cykly spalovacích motorů. [5]

Spalovací motory lze rozdělit následujícím způsobem

• Pístové

– s přímočarým vratným pohybem

– s krouživým pohybem pístu

• Spalovací turbíny

• Reaktivní motory

– proudové

– raketové

Spalovací motory s přímočarým pohybem pístu se dále dělí na

• Čtyřdobé- pracovní cyklus proběhne během čtyř zdihů pístu.

• Dvoudobé- pracovní cyklus proběhne během dvou zdvihů pístu.
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Podle toho jakým způsobem se plní válce, lze motory dělit na

• Motory plněné podtlakem- podtlak vzniká při pohybu pístu ve válci, pracovní látka

je do válce nasávána. Motory takto plněné se nazývají nepřeplňované.

• Motory plněné přetlakem- přetlak vzniká dmychadlem nebo kompresorem. Takový

způsob plnění nalezneme u dvoudobých motorů a u přeplňovaných čtyřdobých

motorů.

Podle toho, jak lze zapálit směs, se rozlišují dva typy motorů

• Zážehové- u těchto motorů dochází k umělému zažehnutí. Tento typ zažehnutí

se používá u motorů uzpůsobených na plynná a lehká kapalná paliva. Zážeh je

uskutečněn pomocí elektrické jiskry. Lze jej tedy relativně přesně řídit.

• Vznětové- palivo je vstříknuto do stlačeného vzduchu, který má teplotu vyšší než

je teplota potřebná k zapálení paliva. Tento způsob se využívá u motoru využívající

těžká kapalná paliva.

Podle uspořádání válců lze rozlišovat následující typy

• Řadové- tento typ motoru má všechny válce v jedné řadě.

• Ploché- válce jsou uspořádány do dvou řad, které jsou umístěny proti sobě.

• Vidlicové- tento typ motoru obsahuje dvě řady válců nad klikovou hřídelí, které jsou

skloněny proti sobě do tvaru písmene V.

Poslední dělení motorů se týká druhu paliva, které se používá při spalování. Jedná se o

• Motory na plynná paliva- plyny se snadno mísí se vzduchem, ale obtížně se ucho-

vávají a převáží. Jsou schopny velké výhřevnosti a rychlého hoření, což příznivě

ovlivňuje výkon motoru.

• Motory na kapalná paliva- nejčastěji používaná paliva, díky možnosti dobrého

uskladnění a jednoduché dopravě. Nevýhodou je složitější mísení se vzduchem.

Dělíme je na lehká (benziny) a těžká (nafta, ropný olej, mazut) paliva. [5]

Tato práce se bude dále zabývat spalovacími vznětovými přeplňovanými čtyřdobými

motory s řadově uspořádanými válci, přímočarým vratným pohybem pístu a využívající

kapalná paliva.
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3 Vznětový spalovací motor

Na rozdíl od zážehových motorů jsou vznětové motory charakteristické svou vysokou

šetrností. První sériová výroba tohoto typu motoru začala v roce 1927 ve firmě Bosch.

Od té doby jeho vývoj neustále pokračuje. Tyto motory se vyrábí v několika provede-

ních. Vyrábí se například jako pohon mobilních elektrocentrál, motory ve stavebnictví,

zemědělství, lesnictví nebo jako motory těžkých užitkových vozidel. [2]

Vznětový spalovací motor patří mezi motory, které lze nazvat jako pístové spalovací

motory s vnitřním spalováním. Jak takový motor vypadá, znázorňuje obrázek č. 1. Tyto

motory se tedy skládají z několika částí

• Pevná část motoru- je vnořena víkem hlavy válců, hlavou valců, válci, klikovou

skříní a spodním víkem motoru.

• Klikové ústrojí- písty, ojnice, klikový hřídel.

• Ventilový rozvod- ventily, ventilové pružiny, rozvodové páky, váčkový hřídel, roz-

vodová kola, řetěz nebo ozubený rozvodový řemen.

• Palivový systém- vstřikovací čerpadlo (3) s regulátorem a přesuvníkem vstřiku,

palivové podávací čerpadlo, čistič paliva, vstřikovač (1) se vstřikovací tryskou.

• Příslušenství motoru- mazání a chlazení motoru, výfukové potrubí (4) a zařízení

pro spouštění studeného motoru (2).

Vznětové čtyřdobé motory se od zážehových motorů liší především v tom, že vznětový mo-

tor nasává jen čistý vzduch, který je následně více stlačován. Poté je do tohoto stlačeného

vzduchu vstřikováno palivo. Toto palivo má vyšší destilační teploty a nižší teploty samo-

vznícení. Zápalná směs je vytvářena uvnitř spalovacího prostoru. Po stlačení je vzduch

zahřátý natolik, že po přidání paliva dochází k samovznícení. Poté, co shoří zápalná směs,

klesne ve válci teplota i tlak a proto jsou vznětové motory účinnější a jejich výfukové

plyny mají nižší teplotu. [5]
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Obrázek 1: Čtyřdobý vznětový motor.[5]

3.1 Pracovní fáze motoru

Tyto typy motorů fungují ve čtyřech fázích. První fáze se nazývá sání. Nasávání vzduchu

zbaveného nečistot je uskutečňováno přes otevřený sací ventil. Děje se tak při pohybu

pístu horní úvratě do dolní úvratě. Vzduch se ohřívá od horkých částí motoru jako je

například ventil, píst nebo stěna válce. Přestože tento typ motoru pracuje s přebytkem

vzduchu a vstřik paliva do stlačeného vzduchu trvá velice krátce, nedochází ke vzniku

dokonalé zápalné směsi. I přes tyto podmínky by mělo docházet k úplnému spálení, aniž

by došlo ke zvýšení kouřivosti. [5]

Při druhé fázi, nazývané komprese neboli stlačování, dochází k uzavření ventilu. Píst se

pohybuje z dolní úvratě k horní, přičemž dochází ke stlačování vzduchu ve válci. Dochází

ke zvýšení tlaku i teploty. V určité fázi kompresního zdvihu dochází ke vstřikování jemně

rozprášeného paliva. Větší část vstřikovaného paliva je vstříknuta až po vznícení první

části. Od začátku vstřiku až po vznícení paliva uplyne doba, která se nazývá prodleva

vznícení. Tuto prodlevu lze zkrátit zlepšením vstřiku paliva, větším rozvířením vzduchu

nebo palivem s větším cetanovým číslem. [5]

Třetí fáze nazýváme expanze, při které dochází k hoření a rozpínání. Tedy vlivem

vysoké teploty se vstřikované palivo začne odpařovat a mísit se se vzduchem. Dojde

k samovznícení zápalné směsi při němž dojde ke zvýšení tlaku. Ten pak způsobuje stlačení
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pístu k dolní úvrati. [5]

Při poslední fázi nazvané výfuk, jsou důsledkem přetlaku vytlačovány výfukové plyny

do výfukového potrubí. Při tomto ději dochází k otevření výfukových ventilů. Udržení

přetlaku je zajištěno pístem pohybujícím se z dolní úvratě k horní. [5]

3.2 Palivové soustavy

Palivové soustavy ve vznětových motorech slouží k dopravení paliva do spalovacího pro-

storu motoru. Dále se podílí na rovnoměrném rozdělení paliva ve spalovacím prostoru

a také jej vhodně rozprašují. Nezbytnou funkcí těchto systémů je také jejich řízení vstři-

kování z hlediska času a množství paliva použitého při vstřikování. [4]

Různá omezení kladená na emise výfukových plynů, hlučnost, ale také nároky na snížení

spotřeby paliva vedou k neustálému vylepšování vstřikovacích systémů vznětových motorů.

Správné fungování vstřikovací soustavy závisí na způsobu spalování vznětových motorů

a na provozním stavu pod vysokým tlakem. Přesné odměření dávky paliva umožňuje řídit

otáčky motoru a jeho zatížení. [2]

V dnešní době je mechanická regulace vstřikovacích systému stále častěji nahrazována

elektronickou regulací (angl. Eletronic Diesel Control, EDC). Vstřikovací systémy v mo-

torech osobních a užitkových automobilů jsou regulovány ve většině případů právě EDC.

[2]

Palivových soustav je několik typů. Lze je tedy rozdělit následujícím způsobem

• Soustavy s řadovým vstřikovacím čerpadlem- používají se hlavně u motorů ná-

kladních automobilů.

• Soustavy s rotačním pohybem pístu- používají se u motorů lehkých užitkových

nebo osobních vozidel. Dále je můžeme dělit na

– jednopístové soustavy s axiálním pohybem pístu- počet výtlačných zdvihů

pístu na jedno otočení se rovná počtu válců motoru. Rozdělení paliva do vstři-

kovačů je řízeno pístem.

– dvoupístová (i třípístová) soustavy s protiběžným radiálním pohybem

pístů- dosahuje vysokého tlaku při vstřikování v poměru s vnějšími rozměry.
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Obrázek 2: Systém Common Rail.[1]

• Soustava PLD- vysokotlaký vstřikovací systém se samostatnými jednopístovými

vstřikovacími čerpadly, jejichž počet odpovídá počtu válců.

• Soustava PDE- pístová vstřikovací jednotka a vstřikovací tryska tvoří jeden celek.

• Systém Common Rail- tímto systémem se bude práce nadále zabývat. [4]

V systému s tlakovým zásobníkem Common Rail vzniká tlak zvlášť od vstřikování.

Tlak při vstřikování vzniká samostatně bez ohledu na množství vstřikovaného paliva

a otáčky motoru. Palivo, které je určeno ke vstřikování, je připraveno ve vysokotlakém

zásobníku. Elektronická řídící jednotka určí okamžik vstřiku a množství paliva, které má

být vstříknuto. Vstřikovače, které uskutečňují vstřikování, jsou řízeny elektrohydraulicky

díky elektromagnetickým ventilům. To, jaké množství paliva bude vstříknuto, je ovlivněno

tlakem paliva a dobou, kdy byly otevřeny vstřikovací trysky.[4] Systém Common Rail je

znázorněn na obrázku č. 2.

Výhody tohoto systému jsou především v tom, že přímé vstřikování paliva se realizuje

pod vysokým tlakem. Vysoký tlak umožňuje velice jemné rozprášení paliva. Dochází

k okamžitému odpaření a tudíž i vzniku kvalitní směsi. Další výhodou je tichý a měkký

chod motoru. Toho je docíleno díky tzv. úvodnímu vstřiku, který zahřeje spalovací prostor.

Tlak při hlavním vstřikování tedy tak prudce nestoupá. Poslední výhodou je snížení emisí

výfukových plynů. [4]

Systém Common Rail se skládá ze dvou částí. První z nich je nízkotlaká část, která

obstarává dostatečné množství paliva pro druhou část systému. Nízkotlaká část je tvořena
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palivovou nádrží, dopravním palivovým čerpadlem se sacím košem, jemným čističem

paliva, nízkotlakým palivovým potrubím, nízkotlakým okruhem vysokotlakého čerpadla,

a zpětným palivovým potrubím. [4]

Druhou část nazýváme vysokotlakou, která vytváří vysoký tlak a také rozděluje a od-

měřuje množství vstřikovaného paliva. Vysokotlaká část je tvořena vysokotlakým čerpa-

dlem s odpojovacím ventilem jednotky čerpadla a regulátorem tlaku paliva, vysokotlakým

zásobníkem paliva, snímačem tlaku paliva v zásobníku, pojistným ventilem, omezovačem

průtoku a vstřikovačem. [4]

3.3 Turbodmychadla

Výkon spalovacího motoru je závislý na množství paliva a vzduchu, který je přiveden

do motoru. Existuje několik možností, jak lze zvýšit výkon motoru

• Zvětšením zdvihového objemu motoru- dochází ke zvětšení rozměru motoru a na-

výšení jeho hmotnosti.

• Zvýšení otáček motoru- doprovázeno velkými technickými náklady.

• Zlepšení plnění válců- jedná se o nejlepší variiantu zlepšení výkonu motoru.

U přeplňovaných motorů se do pracovního prostoru dostává větší množství vzduchu. Díky

tomu je možné zvýšit množství paliva použitého při jednom vstřiku nebo lze zmenšit

rozměry motoru při zachování stejného výkonu. [5]

Turbodmychadlo funguje na principu převodu energie výfukových plynů pomocí tur-

bíny na otáčivý pohyb. Takto je poháněno dmychaldo, které nasává čerstvý vzduch a stla-

čený jej přivádí do válců. Dochází tak ke zvýšení točivého momentu a výkonu motoru.

Potom můžeme přeplňované motory rozdělit na motory s

• Nízkotlakým přeplňováním- točivý moment se zvýší asi o 25 %.

• Středotlakým přeplňováním- točivý moment se zvýší o 25 % až 50 %.

• Vysokotlakým přeplňováním- točivý moment se zvýší o více než 50 %. [5]

Aby se zlepšilo plnění válců, je třeba snížit teplotu vzduchu ze 130 ◦C na 60 ◦C. Chlazení

je realizováno v chladiči plnícího vzduchu. Nejčastěji se používají chladiče vzduchové. [5]
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Obrázek 3: Natočení lopatek turbodmychadla.[6]

Množství a tlak spalin reguluje počet otáček turbodmychadla. Je potřeba, aby se otáčky

při chodu motoru měnily co nejméně. Především u osobních automobilů nelze tento poža-

davek zrealizovat. Toto se projevuje zpožděním reakce motoru na sešlápnutí akcelerátoru

(tzv. turboefekt). Zpoždění je způsobeno opožděným roztočením turbíny díky zvýšeného

množství výfukových plynů. Této situaci lze předejít dvěma způsoby pomocí

• Regulačního ventilu plnícího tlaku

• Nastavitelné geometrie lopatek turbíny

Práce se bude zabývat druhým způsobem. Tlak turbodmychadla je tedy regulován nasta-

vitelnými rozváděcími lopatkami. Proud výfukových plynů je řízen lopatkami. Funkce

turbíny je nezávislá na otáčkách motoru a okamžitém objemu výfukových plynů. Pohyb

lopatek je zajištěn ovládacím pneumatickým válcem. [5]

To, jakým způsobem je možné lopatky natočit, lze vidět na obrázku č. 3. Buď může

dojít k malému natočení lopatek, pak je průřez malý a dojde ke zvýšení rychlosti proudění

výfukových plynů a tím i otáček turbíny. Nebo dojde k velkému natočení lopatek a to při

větším množství výfukových plynů. Průřez se zvětší, avšak výkon turbíny i plnící tlak

zůstane stejný. Řídící jednotka reguluje natočení lopatek a plnící tlak. [5]

Existují dva typy turbodmychadel používající nastavitelné rozváděcí lopatky

• VNT (angl. Variable Nozzle Turbine)- jedná se o natočení rozváděcích lopatek

ve statoru turbíny. [6]
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Obrázek 4: VGT turbodmychadlo.[6]

• VGT (angl. Variable Geometry Turbocharger)- fuguje na principu změny šířky

statoru turbíny. [6]

Tato práce se bude dále zabývat turbodmychadly VGT. Jak takové turbodmychadlo vypadá

lze vidět na obrázku č. 4. Celý hmotnostní tok protéká turbínou. Je dán hltností motoru

a hmotnostní spotřebou paliva. Změna šířky statoru turbíny má vliv pouze na změnu

vstupní rychlosti, která vstupuje do oběžného kola. Dochází ke změně absolutní rychlosti

ve statoru turbíny. Úhel absolutní rychlosti, který je na vstupu do rotoru, zůstává konstantní.

Velikost absolutní rychlosti udává velikost obvodové rychlosti a také otáček motoru. Je zde

vysoká vnitřní účinnost, což je výhodné. Komplikací může být naopak složitá konstrukce

pohyblivého rozváděcího kola. [6]

Na rozdíl od nepřeplňovaného motoru má přeplňovaný motor několik výhod

• má lepší poměr hmotnosti a výkonu,

• přeplňovaný motor má menší rozměry v porovnání s nepřeplňovaným motorem

o stejném výkonu,

• lepší chování ve vyšších nadmořských výškách,

• u výfukových turbodmychadel dochází ke snížení emisí ve výfukových plynech,

• je tišší v porovnání s nepřeplňovaným motorem o stejném výkonu. [5]
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3.4 Elektronická regulace vznětových motorů

EDC vznětových motorů slouží k přesnému a diferencovanému modelování vstřikovacích

veličin. Na vznětové motory je kladeno velké množství požadavků. Jedním z nich je snaha

o snížení spotřeby paliva a emisí škodlivých látek např. CO, HC nebo částic a zároveň

zvýšit výkon nebo točivý moment motoru. [2]

Tyto požadavky vedly k častějšímu používání vznětových motorů s přímým vstři-

kováním. U těchto motorů dochází k mnohem větším tlakům při vstřikování. Narozdíl

od motorů s nepřímým vstřikováním, které obsahují vířivou komůrku nebo předkomůrku.

Díky absenci těchto částí může motor s přímým vstřikováním ušetřit 10-15 % paliva. [2]

Další požadavky jsou kladeny na emise hluku nebo jízdní komfort. Z důvodu neustále

se zvyšujících požadavků došlo ke změně faktorů jako je například

• zvýšení vstřikovacích tlaků,

• předvstřik a dodatečné vstřikování,

• přesné řízení motoru (vstřikované množství paliva s přesným počátkem vstřiku

při správném plnícím tlaku odpovídající aktuálnímu provoznímu stavu),

• regulace recirkulace spalin.

Mechanická regulace není schopna dostatečně rychle snímat různé veličiny, které

ovlivňují chod motoru. Díky EDC je motor jako celek elektronicky řízen a je schopen

v reálném čase zpracovat velké množství dat. Množství vstřikovaného paliva není u systému

EDC přímo ovlivněno řidičem (např. pomocí pedálu akcelerace a lanovodu). Je tedy určeno

veličinami jako je například

• poloha pedálu akcelerace,

• teplota motoru,

• provozní stav atd.[2]

EDC také obsahuje větší množství regulačních obvodů, které mají vliv na okamžik

vstřikování. Ten lze regulovat např. omezením točivého momentu nebo nouzovým režimem

v rozsahu volnoběžných otáček. [2]
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Elektronická regulace také slouží k výměně dat s jinými elektronickými systémy

(např. elektronické řízení převodovky nebo protiprokluzová regulace). Řízení motoru je

tedy zahrnuto do celkového systému vozidla a systém EDC je zahrnut do diagnostického

systému vozidla. [2]

Elektronická regulace EDC je rozdělena do tří systémových bloků

• Snímače a čidla předepsaných hodnot- převádí fyzikální veličiny na elektrické

signály. Dochází ke snímání provozních podmínek jako jsou například otáčky motoru

a předepsané hodnoty například poloha spínačů.

• Řídící jednotka- zpracovává informace ze snímačů a čidel, řídí akční členy elek-

trickými výstupními signály. Dále tvoří rozhraní k dalším systémům a k diagnostice

vozidla.

• Akční členy- převádí elektrické výstupní signály řídící jednotky na mechanické

veličiny. [2]

3.5 Snímače

Snímače slouží ke snímání provozního stavu (např. otáčky motoru), požadovaných hodnot

(např. poloha pedálu akcelerace) a převádí fyzikální nebo chemické veličiny na elektrické

signály. Rozhraní mezi vozidlem s komplexními funkcemi a elektronickými řídícími jed-

notkami představují snímače a akční členy. Probíhá začleňování snímačů do modulů a také

je kladen nárok na jejich velikost. Přestože se snímače neustále zmenšují, je kladen poža-

davek na zvýšení jejich rychlosti a přesnosti. [2]

3.5.1 Snímače teploty

Podle toho, na co teplotní snímače použijeme, existuje několik provedení. To, jak snímač

vypadá, můžeme vidět na obrázku č. 5. V pouzdře (2) je obsažen rezistor (5) z polo-

vodičového materiálu. Dále můžeme na obrázku vidět elektrickou přípojku (1), těsnící

kroužek (3) upevňovací závit (4) a chladící kapalinu (6). Rezistor má většinou záporný

teplotní koeficient (angl. Negative Temperature Coefficient, NTC) nebo méně často kladný

teplotní koeficient(angl. Positive Temperature Coefficient , PTC). Znamená to tedy, že se

21



Obrázek 5: Snímač teploty chladící kapaliny. [2]

při zvyšující resp. snižující teplotě zvyšuje odpor. Napětí na tomto rezistoru je opět závislé

na teplotě. Charakteristika, která je uložena v řídící jednotce motoru, každému odporu

případně napětí přiřazuje přiměřenou teplotu. [2]

[2]

Snímače tedy mohou snímat různé teploty a podle je lze rozlišovat na

• Snímač teploty motoru- je namontován do okruhu chladící kapaliny, ze které tedy

zjišťuje teplotu motoru. Jeho rozsah je -40 až +130 ◦C.

• Snímač teploty vzduchu- nalezneme ho v sacím traktu. S údaji o teplotě nasávaného

vzduchu a tlakem přeplňování (zjištěno ze snímače tlaku) lze spočítat hmotnost

nasávaného vzduchu. Snímač měří v rozsahu -40 až +120 ◦C.

• Snímač teploty motorového oleje- slouží k výpočtu intervalu údržby. Snímač měří

v rosahu -40 až +170 ◦C.

• Snímač teploty paliva- nachází se v nízkotlaké části palivové soustavy. Množství

vstřikovaného paliva lze pak pomocí teploty paliva přesně vypočítat. Snímač měří

v rozsahu -40 až +120 ◦C.

• Snímač teploty spalin- se nachází na teplotně kritických místech ve výfukovém

systému. Slouží k regulaci systému, který dodatečně zpracovává spaliny. Snímač

měří v rozsahu -40 až +1000 ◦C. [2]
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Obrázek 6: Snímač s referenčním vakuem na straně struktury. [2]

Obrázek 7: Snímač s referenčním vakuem na straně struktury. [2]

3.5.2 Mikromechanické snímače tlaku

Snímač má dvě formy provedení. První z nich je provedení s referenčním vakuem

na straně struktury. Na obrázku č.6 můžeme vidět jak snímač vypadá. Snímač je tvořen

měřící buňkou, jejiž schéma lze vidět na obrázku č.7. Měřící buňka se skládá z křemíkového

čipu a do něj je vyleptána tenká membrána. Na membráně prostupují čtyři elastické

rezistory. V závislosti na mechanickém napětí se mění jejich elektrický odpor. Do pouzdra

snímače lze začlenit i snímač teploty, který je vyhodnocován nezávisle na tlaku. [2]

Membrána měřící buňky se různě prohýbá v závislosti na tlaku. Dochází k piezore-

zistivnímu jevu, kdy elastické rezistory mění svůj elektrický odpor v závislosti na vznika-

jícím napětí. Rezistory jsou umístěny tak, aby při změnách na membráně měly dva z nich

roustoucí odpor a dva klesající. Rezistory jsou zapojeny ve Wheatstonově můstkovém za-

pojení, které umožňuje vyšší citlivost snímače. Je to způsobeno tím, že při tomto zapojení

je k dispozici větší napětí než při vyhodnocení jediného odporu. [2]

Druhá možnost, jak může snímač vypadat, je provedení s referenčním vakuem v du-
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Obrázek 8: Snímač s referenčním vakuem v dutině. [2]

tině. Na obrázku č.8 můžeme vidět jak snímač vypadá. Tento snímač má jednodušší

provedení než předchozí snímač tlaku. Křemíkový čip leží na skleněné patici a má opět

membránu se čtyřmi odpory. Čip je vystaven působení tlaku na straně, kde je umístěna

vyhodnocovací elektronika. Proto je tato strana chráněna speciálním gelem, aby na něj

nepůsobily vlivy prostředí. Referenční vakuum se pak nachází mezi čipem a skleněnou

paticí. Opět zde může být zabudován i snímač teploty. [2]

Co se týče zpracování a zesílení signálu funguje snímač podobně jako snímač s refe-

renčním vakuem na straně struktury. Jediný rozdíl je v tom, že se membrána deformuje

opačným směrem a tedy i odpory na ní. [2]

Podle toho, na co se dají použít, lze rozlišit následující snímače

• Snímač tlaku v sacím potrubí a snímač tlaku přeplňování- slouží k měření abso-

lutního tlaku ve vstupní sací trubce, která se nachází mezi dmychadlem a motorem.

Tento tlak závisí na vnějším tlaku. Dá se tedy určit hmotnost vzduchu a řídit tlak

přeplňování, který závisí na požadavcích motoru.

• Snímač tlaku oleje a paliva- snímač tlaku oleje se nachází u čističe paliva a měří

absolutní tlak. Tento údaj slouží ke zjištění toho, jak moc je motor zatížen a tím je

určena potřeba údržby. Pomocí snímače tlaku paliva lze sledovat stupeň znečištění

čističe paliva. Je namontován buď v palivovém filtru nebo na něm. [2]
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3.5.3 Snímače tlaku v tlakovém zásobníku

Tyto snímače měří tlak paliva v tlakovém zásobníku paliva. Dodržení tlaku paliva má

velký vliv na emise škodlivých látek, hlučnost nebo výkon motoru. Tlak lze regulovat

v regulačním okruhu a vzniklé odchylky je možné vyrovnat pomocí ventilu pro řízení

tlaku. [2]

V jádru snímače se nachází ocelová membrána, na niž jsou napařeny elastické re-

zistory. Podle tlouštky membrány je pak dán rozsah měření snímače. Pokud je tlak větší,

pak měří vyšší tlaky a naopak. Při působení tlaku na tlakovou přípojku se mění odpor re-

zistorů podle toho, jak se prohýbá membrána. Napětí, které vznikne na můstku, je vedeno

k vyhodnocovacímu obvodu. Dojde k zesílení signálu a ten je veden k řídící jednotce, kde

je vypočítán tlak. [2]

3.6 Převodovky

Účelem převodovek je

• změna velikosti točivého momentu motoru,

• změna otáček výstupního hřídele převodovky,

• umožnění motoru běh naprázdno u stojícího vozidla,

• změna smyslu otáčení hnacích kol vozidel.

Pístový spalovací motor funguje v určitých otáčkách, které jsou ohraničeny maximál-

ními a minimálními hodnotami. V tomto rozmezí vytváří motor točivý moment. Velikost

točivého momentu je potřeba různě měnit v závislosti na tom, jak je vozidlo schopno rea-

govat na různé situace ve svém provozu (např. rozjezd, zrychlení apod.). Podle zařazeného

převodu mění převodovka točivý moment motoru. [3]

Změna otáček probíhá pomocí převodovky. Díky otáčkám hnacích kol je zajištěna

požadovaná rychlost. Nízké otáčky hnacích kol jsou potřebné pro rozjezd nebo při jízdě

nízkou rychlostí. Naopak při vysoké rychlosti je nutné mít vysoké otáčky hnacích kol. [3]

Běh naprázdno je umožněn díky nezařazenému rychlostnímu stupni. Neboli dochází

k přerušení přenosu točivého momentu. [3]
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Při couvání je potřeba zařízení umožňující změnu smyslu otáčení u hnacích kol. Musí

tedy být přítmný zpětný rychlostní stupeň. [3]

Převodový poměr slouží k určení vztahu mezi vstupními a výstupními otáčkami.

Tento vztah je tedy dán jako poměr vstupních otáček n1 k výstupním otáčkám n2

i =
n1

n2

. (1)

Poměr lze také vyjádřit následujícími dvěma způsoby

i =
D2

D1

, (2)

i =
z2
z1
, (3)

kde D1 je průměr hnacího převodového kotouče a D2 je průměr hnaného kotouče. A z1 je

počet zubů kola hnacího, z2 pak počet zubů hnaného kola. Základní jednotkou otáček je

s−1, avšak častěji se používá min−1. [3]

Vztah mezi poměrem a točivým momentem lze vyjádřit následující rovnicí

i =
M2

M1

, (4)

kdeM1 je vstupní aM2 výstupní moment. Ze vztahu vyplývá, že točivý moment přenášený

hřídelí, se zvětšuje tím víc, čím menší jsou otáčky hřídele. Základní jednotkou točivého

momentu je N ·m. [3]

26



4 Simulační model pohonu se spalovacím motorem

Praktickou částí této práce je modelování v programovacím prostředí, které nazýváme

MATLAB-SIMULINK. Bylo vytvořeno základní schéma (Powertrain Model) zobrazu-

jící propojení hlavních bloků sestavy modelů řízení vznětových motorů prostřednictvím

sběrnic. Na obrázku č. 9 lze vidět první linii bloku, ze kterého jdou řídicí signály závislé

na požadavcích řidiče. V druhé linii se nachází řídicí jednotka ECU (angl. Elektronic

Controlor Unit), která zpracovává signály vedoucí z bloku řidiče a signály z bloků mecha-

nických částí signálu (viz třetí linie).

Obrázek 9: Základní schéma bloků systému.

V bloku řidiče (Driver Vehicle Control) je simulováno stlačení plynového pedálu po-

mocí bloku Throttle Pedal (viz. obrázek č. 10). Jeho hodnotou je proměnná Throttle Pedal O,

která se odkazuje na tzv. LookUpTable v m-souboru prostředí MATLAB. Zde jsou uvedeny

hodnoty pro simulaci plynového pedálu (viz obrázek č. 11).

V bloku řídicí jednotky (viz. obrázek 12) se nachází blok zpracovávající signály ze sní-

mačů. Jeho výstupní hodnota vstupuje do výpočetního bloku řídicí jednotky. Pomocí al-

goritmů zde upravuje řídicí signály vstupující do třetího bloku. Z tohoto bloku jsou pak

řízeny akční členy, které převádí elektrické signály na mechanické veličiny.

Dále se tato práce bude zabývat blokem motoru. V tomto bloku dochází k výpočtům,

které jsou zásadní pro správnou funkci simulace.

Elektronická část obsahuje blok pro snímače, které jsou umístěny v motorovém pro-
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Obrázek 10: Blok plynového pedálu v Simulinku.

Obrázek 11: Mapa plynového pedálu v tzv. LookUpTable.
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Obrázek 12: Schéma řídicí jednotky.

storu automobilu. Nejdůležitějším snímačem pro řízení motoru v tomto bloku je MAF

(angl. Mass Air Flow sensor). Jeho úkolem je snímat množství nasávaného vzduchu a po-

sílat o něm informaci formou elektrického signálu do ECU. V této práci však neposílá

signál do ECU, ale má pouze informativní charakter a je uveden v jednotkách kg/h.

Množství nasávaného vzduchu je řešeno přímo v bloku motoru, kde je tento výpočet

simulován dle rovnice pro množství nasávaného vzduchu

Mvzd(mg/z) =
Vmot · η · ρ ·

(
p
po

) 1
n

i
(5)

v jednotkách mg/z, kde z je zdvih (viz obrázek č. 13), Mvzd(mg/z) je hmotnost nasávaného

vzduchu,Vmot je zdvihový objem motoru, η je účinnost plnění, ρ je hustota nasávaného

vzduchu při atmosférickém tlaku 0,981 baru a teplotě 20 ◦C je hustota vzduchu 1,164

kg/m3, p je tlak vzduchu za turbodmychadlem v barech, po je tlak vzduchu před turbod-

mychadlem v barech a jejich podíl představuje stupeň stlačení nasávaného vzduchu, n je

polytropický exponent pro vzduch uvažujeme n = 1, 25, platí pro přeplňovaný motor

s mezichladičem (intercooler), 1
n

je rovno 0,8 při n = 1, 25. (citace)

Pomocí aktuálního požadovaného směšovacího poměru je dále vypočtena příslušná

hodnota celkového množství paliva vstřikovaného do válce. Na jednom z displejů lze vidět

přepočet na aktuální hodnotu součinitele přebytku vzduchu λ.

Dále je, na základě výhřevnosti motorové nafty, realizován přepočet tepla dodaného

do válce a dva orientační výpočty znázorňující spotřebu paliva na jednu otáčku klikové

hřídele a na aktuální otáčky klikové hřídele. Z vypočtených hodnot veličin jednoho zdvihu

jsou využity dvě veličiny pro výpočet termodynamického děje ve válci.
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Obrázek 13: Schéma řídicí jednotky.

4.1 Termodynamický děj

Termodynamický děj ve válci motoru byl spočítán pomocí Sabatova cyklu, který slouží

k výpočtu veličin (objem, teplota, tlak, teplo) v bodech jednotlivých fází jednoho cyklu

válce motoru. Sabatův cyklus lze vidět na obrázku č. 14.

Sabatův cyklus je určen pro motory se smíšeným přívodem tepla. Znamená to, že

do kompresí stlačeného vzduchu je vstříknuta část paliva při izochorickém a část při

izobarickém ději. Velmi často se vstřik paliva u těchto dějů blíží poměru 80:20, který byl

použit také v této práci a to při výpočtech tepla nad pístem.

Jednotlivé fáze cyklu lze vypočítat pomocí rovnic. Změny veličin při fázi 1-2 probíhají

při adiabatické kompresi dle následující rovnice

T2

T1

=

(
p2
p1

)κ−1
κ

=
(
V1

V2

)κ−1

= εκ−1. (6)

Rovice fáze 2-3 popisuje změny veličin při izochorickém hoření paliva, které je nahrazeno

přívodem tepla qA1

p2
T2

=
p3
T3

. (7)

Rovice fáze 3-4 popisuje změny veličin při izobarickém hoření paliva, které je nahrazeno

přívodem tepla qA2

V3

T3

=
V4

T4

. (8)
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Obrázek 14: a) p-V diagram Sabatova cyklu, b) upravený p-V diagram Sabatova cyklu

s body pro výpočet tlaků, objemů a teplot.

Rovice fáze 4-5 popisuje změny veličin při adiabatické expanzi zplodin hoření

T4

T5

=

(
p4
p5

)κ−1
κ

. (9)

Rovice fáze 5-1 popisuje vztah mezi veličinami v bodě 5 a 1 v uvedeném obrázku.

p5
T5

=
p1
T1

. (10)

Celkové teplo (jednotka J) lze vypočítat podle následujícího vzorce

QA = m · qA. (11)

Měrné teplo (jednotka kJ/kg) dodané do válce lze vypočítat dle následujícího vzorce

qA = qA1 + qA2 = cv · (T3 − T2) + cp · (T4 − T3), (12)

kde cv a cp jsou měrné tepelné kapacity, které lze spočítat podle následujících vzorců

cv =
r

κ− 1
, (13)

cp =
κ · r
κ− 1

, (14)

kde r je plynová konstanta a κ je izoentropický exponent.

Při následujících výpočtech se vychází z výše uvedených vzorců. Při výpočtu jednot-

livých veličin v Sabatově cyklu lze začít výpočtem teploty T2 v bodě 2 dle následujícího

vzorce

T2 = T1 · εκ−1. (15)
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Obrázek 15: Výpočet teploty T2.

Obrázek 16: Objemy ve válci.

Výpočet teploty T2 dle známého kompresního poměru a vstupní teploty T1 je zobrazen

na obrázku č. 15

Pro výpočet měrného tepla qA vstupujícího do válce, je nejprve vypočten celkový

objem válce V1, při kterém se vychází ze vzorce č. 6 pro kompresní poměr. Po úpravě lze

dostat následující vztah

V2 =
Vz

ε
, (16)

kde Vz je zdvihový objem jednoho válce. Vztah mezi celkovým objemem válce V1, zdvi-

hovým objemem válce a kompresním objemem válce je znázorněn na obrázku č. 16.

Dále musí být vypočtena hmotost vzduchu závislá na tlaku, celkovém objemu válce

V1, měrné plynové konstantě r a teplotě nasávaného vzduchu T1 vstupujícího do válce dle
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Obrázek 17: Výpočet hmotnosti vzduchu nasátého do válce a měrného tepla qA.

Obrázek 18: Výpočet teplot T3 a T4.

následujícího vztahu

m =
pV GT · V1

r · T1

, (17)

kde pV GT = p1. Tento výpočet je znázorněn na obrázku č. 17. Ze vzorce č. 11 lze vyjádřit

měrné teplo qA dodané do válce palivem následujícím způsobem

qA =
QA

m
. (18)

Získané měrné teplo qA je rozděleno do poměru 80:20, jak již bylo zmíněno výše. Díky

tomu mohou být vypočteny teploty Sabatova cyklu T3 a T4 (viz obrázek 18) vyjádřením

ze vzorce č. 12.

Na konci kompresní fáze, tedy při přesunu pístu z dolní úvratě do horní úvratě, je

objem vzduchu ve válci stlačen na tlak p2. Ten je vyjádřen ze vzorce č. 6. Vzorec pro

výpočet tlaku p2 vypadá tedy následovně

p2 =
(
T2

T1

) κ
κ−1

· p1. (19)
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Přitom se navýší teplota vzduchu na hodnotu T2. Hořením směsi vzduchu a 80% dodané

dávky paliva je tlak při konstantním objemu (izochorickém ději) navýšen na tlak p3, který

je vyjádřen ze vzorce č. 7. Po vyjádření z tohoto vzorce dostáváme následující výraz

p3 =
p2 · T3

T2

. (20)

Dojde ke zvýšení teploty na teplotu T3. Tlak p3 se rovná tlaku p4. Výpočty obou těchto

tlaků jsou znázorněny na obrázku 19.

Obrázek 19: Výpočet tlaku p2 a p3.

V bodě 3 se začne do hořící směsi přidávat zbývajících 20% paliva. Píst se začne

posouvat směrem k dolní úvrati. V tomto okamžiku se při hoření mění probíhající děj

na izobarický.

V bodě 4 dosahuje teplotaT4 nejvyšší hodnoty celého cyklu. Objem vzroste na hodnotu

V4 (viz obrázek 20).

Obrázek 20: Růst hodnoty V4.

Dále probíhá adiabatická expanze. Objem ve válci roste až po dolní úvrať, tedy opět

dosáhne nasátého objemu V1. Nyní klesá teplota, tlak a také síla působící na píst, která

spolu s ostatními silami ve válcích motoru vytváří výstupní moment motoru na klikové

hřídeli. Sílu působící na píst lze spočítat následujícím vztahem

Fp = p · Sp. (21)
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Výpočet plochy pístu lze vypočítat ze známého parametru daného motoru, kterým je

průměr pístu (viz obrázek 21).

Obrázek 21: Výpočet plochy pístu.

Pro výpočet teploty T5 je nutno vytvořit pomocný bod 4x (viz obrázek 22). Nejprve je

nutno vypočítat teplotu T x
4 dle následující rovnice

T x
4

T4

=

(
px4
p4

)κ−1
κ

=
(
V x
4

V4

)κ−1

, (22)

ze které je nutno vyjádřit požadovanou teplotu T x
4 a to následujícím způsobem

T x
4 = T4 ·

(
V x
4

V4

)κ−1

(23)

Nyní lze získat vzorec pro výpočet teploty T5 a to z následující rovnice

T x
4

T5

=

(
V5

V x
4

)κ−1

=
(
V1

V2

)κ−1

= εκ−1. (24)

Po vyjádření teploty T5 z předchozího výrazu

T5 =
T x
4

εκ−1
(25)

získáme hodnotu teploty v bodě 5.

Vztah pro výpočet tepla vystupujícícho ze Sabatova cyklu vypadá následovně

qB = cv · (T5 − T1). (26)

Část tohoto tepla, které ústí do výfukového potrubí, je dále využita k pohonu turbod-

mychadla. Získaná teplota T5 je dosazena do rovnice pro výpočet tlaku v bodě 5, která

vypadá následovně

p5 =
p4(

T4

T5

) κ
κ−1

. (27)
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Obrázek 22: Výpočet teploty T5.

Nyní lze vypočítat sílu působící na píst v bodech 4 a 5 pomocí vzorce

F = p · S. (28)

Tedy pro bod 4, lze sílu vypočítat podle následujícího vztahu

F4 = p4 · Sp (29)

a pro sílu působící v bodě 5 to je vztah

F5 = p5 · Sp. (30)

Dále budou výpočty směrovány tak, aby byly získány hodnoty pro výpočet momentu

motoru Mm.

Pro výpočet momentu se vychází z charakteristiky Sabatova cyklu. Vychází se tedy

konkrétně z křivky, která se nachází mezi body 4 a 5. Pro aproximaci byly použity hodnoty

tlaku a objemu, které se vyskytují v bodech 4 až 5. Lze tedy použít vzorec

p(t) = (p4 − p5) · e−
3t

|V5−v4| + p5 (31)

Výslednou charakteristiku výše uvedené rovnice pro tlak p lze vidět na obrázku č. 23
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Obrázek 23: Charakteristika tlaku p.

Pro následující výpočty je uvažováno střední hodnoty tlaku, která je odvozena z pře-

chodové charakteristiky. Pro výpočet je použito vzorkování v diskrétním čase, které udává

počet prvků i hodnot přechodového děje po jeho periodu. Střední hodnotu tlaku tedy lze

spočítat takto

p̄ =
△t

T
·

T∑
i=0

pi, (32)

barp je průměrný tlak ve válcích motoru, T je celkový čas procesu, △t je vzorkovací čas

a pi je hodnota v i-té iteraci vzorkování.

Celkový moment motoru je uvažován jako součin střední hodnoty tlaku mezi body 4

a 5 spolu s účinností motoru 30% a jeho fyzickými parametry (S, rKH). Protože poloměr

na klikovém hřídeli rKH nebyl veřejně dohledatelný údaj, je jeho hodnota zvolena 4 cm.

Výpočet celkového momentu motoru lze vidět na obrázku č. 24.

Obrázek 24: Výpočet celkového momentu motoru.

37



5 Vlastní měření

Pro účely této práce byl pro srovnání se simulačním modelem použit model vozidla typu

Hyundai i30, rok výroby 2012 se vznětovým přeplňovacím motorem 1.6 CRDi, 81 kW.

Na obrázku č. 25 lze vidět srovnání výsledků experimentálního měření. Tyto hodnoty byly

naměřeny na válcové zkušebně.

Obrázek 25: Výsledky experimentálního měření.

Vzhledem k tomu, že výpočetní algoritmy reálného modelu jsou značně složitější

než výpočty, které jsou použity v simulovaném modelu, nemůže být očekáváno, že vý-

sledky měření na reálném vozidle budou odpovídat výsledným hodnotám vypočítaných

v simulaci. Dle srovnání hodnot v tabulkách experimentálního měření lze usoudit, že vy-

tvořený simulační model má správný směr výpočtů (hodnota součinitele přebytku vzduchu

nepřekročila měřící rozsah širokopásmové lambda sondy).

38



6 Závěr

Cílem této práce bylo vytvořit model sloužící pro simulaci vznětového spalovacího motoru

konkrétního automobilu. V modelu se povedlo nasimulovat následující

• výpočet množství vzduchu a paliva jdoucího do motoru,

• výpočet množství nasávaného vzduchu, který je závislý na tlaku vedoucího z tur-

bodmychadla,

• kompletní zpracování termodynamického jevu probíhajícícho ve válci motoru,

• na základě konkrétních vstupních hodnot vypočítat celkový moment motoru.

Vzniklý model je pouze základní verzí, kterou lze použít pro praktické účely. Jeho

vylepšení a rozšíření by se tedy mohlo stát námětem pro navazující diplomovou práci.
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