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Příloha I: Laboratorní úloha 

 

1.) Zadání 

Dle pokynů vedoucího proveďte měření na snímači plnícího tlaku u vybraného vozidla 

s přeplňovaným vznětovým motorem. K měření využijte sériové i paralelní diagnostiky. Pro 

dosažení potřebného zatížení vozidla provádějte měření na dynamické válcové zkušebně. 

2.) Postup měření 

 

a) Bezpečně zajistěte vozidlo na válcové stolici tak, aby při jízdě nedošlo k jeho uvolnění a 

ohrožení bezpečnosti. Nastavte zatížení na 1500Nm. 

 

b) Nastudujte schéma zapojení snímače plnícího tlaku pro daný typ vozidla. Při zapnutém 

zapalování proveďte pomocí voltmetru měření napájecího napětí snímače na příslušných 

pinech konektoru, napájecí napětí musí být 5V. 

 

c) Sondu osciloskopu připojte paralelně na výstupní signálový vodič a zem připojte na kostru 

snímače. Sériovou diagnostiku připojte do zástrčky a navažte spojení s řídící jednotkou. Pokud 

došlo k odpojení konektoru snímače tlaku při zapnutém zapalování, vyčtěte paměť závad a 

následné chyby vymažte. Nezapomeňte akumulátor vozidla připojit k nabíječce. 

 

d) Program pro měření sériové diagnostiky nastavte na měření hodnot snímače tlaku, otáček 

motoru a škrtící klapky popř. dalších dle pokynů vedoucího. 

 

e) Nastartujte vozidlo, zařaďte první rychlostní stupeň a rozjeďte se. Řazením dalších 

rychlostních stupňů simulujte běžnou jízdu vozidla. Poté uvolněte pedál akcelerace a nechte 

vozidlo decelerovat, vyřaďte rychlost a motor nechte běžet ve volnoběžných otáčkách. 

Nevypínejte však zapalování aby nedošlo k odpojení sériové diagnostiky. Osciloskopem měřte 

výstupní napětí snímače a současně sériovou diagnostikou zadané hodnoty, tj: měření hodnot 

snímače tlaku, otáček motoru a škrtící klapky. Naměřené průběhy zaznamenejte v elektronické 

podobě. 

 

f) V protokolu uveďte všechny naměřené hodnoty a popište grafické průběhy. 

 

Pozn. Dbejte bezpečnostních předpisů při měření na dynamické válcové zkušebně. 
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Teoretický rozbor: 

Snímač plnícího tlaku 

Snímač tlaku přeplňování je umístěn v sacím potrubí těsně za chladičem nasávaného vzduchu a rovněž 

může být v jednom pouzdře se snímačem teploty. Naměřené hodnoty tlaku jsou v podobě frekvenčně 

modulovaného pravoúhlého nebo sinusového napěťového signálu vedeny do řídící jednotky, kde jsou 

dále zpracovány. Snímač tlaku vykazuje na svém výstupu napětí v rozsahu 0-5V podle velikosti 

působícího tlaku. 

Na základě signálu snímače tlaku pak řídící jednotka dodatečně reguluje vstřikované množství paliva a 

počátek vstřiku. Řídící jednotka také naměřené hodnoty používá pro regulaci a kontrolu plnícího tlaku. 

V řídící jednotce se naměřená hodnota tlaku porovnává s požadovanými hodnotami z charakteristik 

plnícího tlaku. Pokud se skutečná hodnota tlaku liší od požadované, řídící jednotka prostřednictvím 

regulačního ventilu nebo servomotoru turbodmýchadla doreguluje plnící tlak na správnou hodnotu. 

Schéma zapojení: 

Uvedené schéma zapojení je pro vozidlo Audi A4 Avant 1,9 TDI 

 

Obr. 32 Schéma zapojení snímače tlaku 

Snímač tlaku ve schématu označen „G71“ je s řídící jednotkou motoru propojen pomocí kabelu a čtyř 

pinového konektoru. Označení jednotlivých pinů konektoru je provedeno číslováním 1-4 jak je patrné 

ze schématu a je následující: pin 4- výstupní signál snímače tlaku, 3- napájecí napětí 5V, 2- signál 

snímače teploty ve schématu označen „G72“ a pin 1- společná kostra pro snímač teploty i tlaku. 
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Příloha II: Vypracování laboratorní úlohy 

Podle schématu zapojení snímače bylo změřeno napájecí napětí na pinech 4- napájecí napětí a pinu 1- 

kostra. Pomocí voltmetru bylo naměřeno napětí napájení 4,9V, toto napětí přibližně odpovídá 

předepsané hodnotě 5V. Připojenou sériovou diagnostikou jsme navázali komunikaci s řídící 

jednotkou a vyčetli paměť závad. Vzhledem k tomu, že došlo k odpojení konektoru snímače tlaku při 

zapnutém zapalování, objevili se v paměti závad řídící jednotky chyby. Tyto chyby byly následně 

z paměti vymazány. 

 
Obr. 33 Navázání komunikace s řídící jednotkou 

 
Obr. 34 Paměť závad vyčtená sériovou diagnostikou 
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Změřené průběhy: 

Měření výstupního napěťového signálu paralelní diagnostikou pomocí osciloskopu po dosažení 

maximální měřícího rozsahu snímače. 

 
Obr. 35 Napětí na snímači tlaku při dosažení max. rozsahu snímače 

Jak je z obrázku patrné při volnoběžných otáčkách a nízkém zatížení motoru se v sání udržuje 

přibližně konstantní tlak, kterému odpovídá průběh napětí přibližně 2V. Po prudké akceleraci tlak 

v sacím potrubí roste až do maximálního rozsahu snímače tedy přibližně 5V. Při decelereaci dochází 

k poklesu tlaku a napětí klesá na hodnotu tlaku při volnoběhu. 
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Současné měření sériovou a paralelní diagnostikou: 

 
Obr. 36 Průběh výstupního napětí měřeného osciloskopem 

 
Obr. 37 Průběhy otáček a tlaku měřené sériovou diagnostikou 
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Obr. 38 Naměřené průběhy při simulaci běžné jízdy 

Závěr: 

Měření bylo provedeno na vozidle Audi A4 Avant se vznětovým motorem 1,9 TDI, při nastaveném 

odporu jízdy 1500Nm. Pomocí voltmetru bylo na napájecích pinech (dle schématu) snímače změřeno 

napětí 4,9V, to tedy přibližně odpovídá předepsaným 5V. Sériovou diagnostikou byly po spojení 

s řídící jednotkou motoru vymazány chybové hlášení vzniklé odpojením konektoru snímače. První 

měření probíhalo se zařazeným prvním rychlostním stupněm a prudkou akcelerací, kde bylo dosaženo 

vysokého tlaku v sání, což můžeme pozorovat na průběh výstupní napětí snímače tlaku (obrázek 35), 

které narostlo přibližně na maximální hodnotu 5V. Další měření již bylo provedeno současným 

měřením paralelní i sériovou diagnostikou. Jak je z naměřených průběhů (obrázky 36 a 37) patrné tlak 

měřený sériovou diagnostikou má podobný průběh jako napěťový signál měřený osciloskopem. 

Rozdíly jsou způsobeny zpožděním komunikace sériové diagnostiky. Na průbězích tlaku a otáček jsou 

naměřeny dvě změny tlaku jednou pro menší zatížení a tedy nižší tlak a podruhé bylo dosaženo 

vyššího zatížení a vyššího tlaku. Výpočet hodnot tlaku probíhá v řídící jednotce na základě hodnot 

výstupního napětí ze snímače. Na změřených průbězích si můžeme povšimnout, že napětí ze snímače 

tlaku je kmitající, to je způsobeno otevíráním a zavíráním sacích ventilů. Z těchto průběhů se dá tedy 

dobře usuzovat na dění v sacím potrubí. Řídící jednotka však průběhy napětí dostává od tohoto 

kmitání vyfiltrované. Při posledním měření byla simulována běžná jízda vozidla. Na obrázku 38 jsou 

naměřené průběhy sériovou diagnostikou, kde můžeme kromě tlaku sledovat také množství nasátého 

vzduchu a otevření škrtící klapky. Při rozjezdu vozidla na zařazený 1. rychlostní stupeň tlak stoupá 

přibližně na hodnotu 1400 mbar, škrtící klapka je otevřena z 50%. Při vyšších rychlostních stupních se 

tlak dostává až na hodnotu přibližně 2000 mbar a škrtící klapka je otevřena až z 80%. Mezi 

přeřazováním jednotlivých rychlostních stupňů dochází k zavírání škrtící klapky a skokovým 

poklesům tlaku na hodnotu 1220 mbar, po zařazení se tlak opět zvyšuje. 


