
1. Vzor laboratorní úlohy

VŠB TU 
Ostrava Automobilová elektronika

Fakulta 
elektrotechniky a 

informatiky
Datum měření:

1.
Měření vlastností systému 

klimatizace vozidla 
Hyundai i30

Jméno, studijní skupiny

Hodnocení:

Zadání

1. Analýza propojení komponent systému klimatizace (nakreslete přesné schéma, 

popište komponenty).

2. Měření  přechodové  charakteristiky  snímače  teploty  na  výparníku 

(charakteristiku znázorněte graficky, analýza proti námrazové ochrany)

3. Měření vlastností tlakového spínače za kondenzátorem (zjistěte důležité body 

pro chod systému)

4. Analýza  vlivu  otáček  spalovacího  motoru  na  tlak  chladiva  v  klimatizačním 

systému (Vysvětlete s využití popisu klima kompresoru).

5. Měření rozsahu teploty vzduchu proudícího do interiéru vozidla v závislosti na 

krocích nastavovacího prvku.

6. Analýza vlastností klimatizačního systému v závislosti na venkovní teplotě.

7. Měření a analýza teplot jednotlivých částí potrubí klimatizačního okruhu.
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Teoretický rozbor

Aby byl  zajištěn dostatečný komfort  a  pohodlí  posádky automobilu i  v horkých 

dnech, bývají osobní automobily vybaveny klimatizačním systémem. Ten je většinou 

implantován do HVAC systému vozidla a tvoří společně s topením a ventilací jednotný 

celek.  Klimatizační  systém vozidla je  tvořen uzavřeným okruhem, jehož  základními 

prvky  jsou  kompresor,  kondenzátor,  expanzní  ventil,  výparník,  zásobní  nádobka  a 

vedení.  Na  výstupu  z  kompresoru  vychází  horké  stlačené  páry  chladiva,  jenž  jsou 

vedeny  do  kondenzátoru.  V kondenzátoru  jsou  ochlazeny  a  kondenzují  do  kapalné 

formy.  Kapalné  chladivo  dále  pokračuje  přes  zásobní  nádobku  s  vysoušečem  k 

expanznímu ventilu. Za expanzním ventilem dochází k expanzi a kapalné chladivo se ve 

výparníku vypařuje, přičemž odebírá teplo okolnímu prostředí. Páry chladiva o nízkém 

tlaku jsou opět nasáty kompresorem a celý okruh se opakuje.

Rozlišujeme  několik  typů  klimatizací  z  pohledu  ovládání.  Od  manuálních,  přes 

poloautomatické až po plně automatické systémy. Čím větší míra automatizace, tím jsou 

kladeny větší nároky na řízení systému. Aby bylo zajištěno, co nejkvalitnější řízení musí 

být  systémy vybaveny řadou  snímačů  a  akčních  členů.  Mezi  nejdůležitější  snímače 

patří:

– Snímač teploty výparníku – v případě, kdy je překročena kriticky nízká teplota 

výparníku a docházelo by tvorbě námrazy, je systém vypnut, do chvíle než se teplota 

výparníku opět zvýší. Nejčastěji tvořen NTC termistorem.

– Snímač tlaku chladiva – plní kontrolní funkci z hlediska bezpečnosti. V případě 

kriticky nízkého nebo kriticky vysokého tlaku  v systému je  systém vypnut.  Dalším 

důležitým bodem je v případě zvýšeného tlaku spínání  ventilátoru kondenzátoru pro 

lepší chlazení, díky kterému dochází opět k poklesu tlaku na požadovanou úroveň.

– Snímače teploty interiéru a exteriéru – slouží ke sledování teploty uvnitř a vně 

vozidla. Například při nízké okolní teplotě vůbec nelze spustit klimatizační systém.

– Specializované  snímače  –  některé  systémy  jsou  dovybavovány  speciálními 

snímači,  pro  zajištění  specializovaných  funkcí.  Např.  Snímače  slunečního  záření, 

vlhkosti apod.

Mezi  akční  členy  můžeme  zařadit  motorky  klapek  rozvodu  vzduchu, 

elekromagnetickou spojku kompresoru apod.
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Vzhledem k tomu, že je klima kompresor poháněn řemenem přímo od spalovacího 

motoru  vozidla,  způsobuje  jeho  provoz  zvýšenou  spotřebu  paliva.  Proto  je  snahou 

výrobců vyvíjet co nejefektivnější systémy, a tím přispívat k nižší spotřebě a také nižším 

emisím výfukových plynů.

Ovládání  klimatizačního  systému  je  závislé  na  stupni  jeho  automatizace.  U 

manuálních systémů musí řidič nastavit všechny parametry (teploty, rychlost proudění, 

rozvod vzduchu)  ručně.   U poloautomatických  systémů musí  také  nastavit  všechny 

parametry, ovšem zprostředkování jeho volby je provedeno elektrickou cestou k akčním 

členům na  rozdíl  od  lanek  apod.  u  manuálních.  Plně  automatické  systémy si  mění 

nastavení samovolně na základě požadavku posádky a změnách prostředí.

Postup měření

Měření na snímači teploty výparníku

– Nastartujte  vozidlo a  nechte jej  zahřát  na provozní  teplotu,  zároveň spusťte  

klimatizaci.  Až  bude  vozidlo  připraveno,  připojte  jeden  měřící  přístroj  na  

kontrolní snímač teploty na výparníku a druhý přístroj do zdířek na měřícím  

boxu.

– Pomocí prvků na ovládacím panelu klimatizačního systému, měňte proudění  

vzduchu  a  tím  i  teplotu  výparníku  tak,  aby  jste  změřili  hodnoty odporu  a  

výstupního napětí v intervalu < 1;18>.

– Pro zjištění proti námrazové ochrany přepněte přepínač do polohy  „odpor“ a  

pomocí potenciometru simulujte změnu teploty výparníku.

Měření na snímači systémového tlaku

– Pro zjištění výstupního signálu při běžném provozu připojte měřící přístroj do 

zdířek „GND“ a „OUT“ na měřícím boxu.

– Pro zjištění funkce snímače na chod systému je nutné na měřícím boxu přepnout 

přepínač do polohy  „odpor“  a nastavováním hodnoty odporu potenciometru  

simulujte různou úroveň tlaku v klimatizačním systému.
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Měření na snímači okolní teploty

– Pro zjištění hodnoty odporu snímače okolní teploty je nutné na měřícím boxu 

přepnout přepínač do polohy  „odpor“ a  připojte měřící  přístroj  do zdířek na 

měřícím boxu.

– Pokud chcete zjistit vliv okolní teploty na chod systému je potřeba simulovat 

různou teplotu nastavováním hodnoty odporu potenciometru.

– Vzhledem  k  logice  elektronického  řízení  systému  je  při  odstavení  vozidla 

uložena do paměti poslední hodnota okolní teploty. Po opětovném nastartování 

vozidla je teplota aktualizována s několika minutovým zpožděním.

Měření rozdílu teplot potrubí

– Pokud je systém v provozu delší dobu můžeme provést měření rozdílu teplot 

potrubí na vstupu a výstupu z kompresoru. K měření se využije měřících kleští s 

termočlánkem typu K a připojí se k měřícímu přístroji (multimetru).

Obr. 1.1: Měřicí box laboratorního modelu
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Vypracování

Použité přístroje

Multimetr Fluke 116 True RMS

Multimetr Agilent U1242A True RMS

Diagnostický přístroj BOSCH FSA 740

Ad 1)

Obr. 1.1: Podrobné schéma klimatizace automobilu Hyundai i30
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Ad 2)

Teplota na výparníku [°C] Odpor snímače [k ] Napětí snímače [V]

1 28 2,48

0 26,4 2,46

1 24,5 2,4

2 23,8 2,37

3 22,9 2,3

4 22 2,25

5 20,7 2,24

6 19,6 2,18

8 18 2,05

10 16,8 1,95

12 15,4 1,84

14 14,3 1,65

16 13,4 1,55

18 12,4 1,44

Tabulka 1.1: Naměřené hodnoty výstupního napětí snímače teploty výparníku

Z průběhu  převodní  charakteristiky  na  grafu  1.1  je  zřejmé,  že  měřící  prvek  je 

termistor s charakteristikou NTC, to znamená při rostoucí teplotě jeho elektrický odpor 

klesá. Při konstantním proudu tekoucím snímačem, pak z Ohmova zákona vyplývá, že 

napětí s rostoucí teplotou se bude zvyšovat.
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Graf. 1.1: Převodní charakteristika snímače teploty na výparníku 
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Proti námrazová ochrana výparníku je zajištěna sledováním jeho teploty. Při teplotě 

blížící se 0 °C by mělo dojít k odpojení kompresoru a při oteplení výparníku nad určitou 

mez k sepnutí kompresoru.

Stav spojky kompresoru Napětí snímače [V] Teplota [°C]

Vypnuto 2,5 1

Zapnuto 2,4 1

Tabulka 1.2: Důležité body proti námrazové ochrany výparníku

Ad 3)

Tlakový spínač za kondenzátorem

Stav systému Napětí snímače [V]

Vypnutí kompresoru 0,65

Zapnutí kompresoru 0,7

Běžný chod systému 1,68 – 1,75

Zapnutí ventilátoru 2,5

Vypnutí kompresoru 4,4

Zapnutí kompresoru 3,5

Tabulka 1.3: Důležité hodnoty výstupního napětí tlakového spínače

Obr. 1.3: Grafické znázornění funkce tlakového spínače

Z naměřených hodnot vyplývá, že tlakový spínač hlídá tři úrovně tlaku chladiva v 

systému. V první řadě je to kritická úroveň nízkého tlaku například z důvodu úniku 

chladiva, za další je to hodnota vyžadující zapnutí ventilátoru k účinnějšímu chlazení 

kondenzátoru a tím snížení tlaku. Třetím bodem je kritická úroveň vysokého tlaku pro 

případ, kdy dojde k ucpání systému nečistotami apod.
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Ad 4)

Jelikož má kompresor klimatizačního systému vnitřní regulaci, neměla by změna 

otáček spalovacího motoru způsobit změnu tlaku v klimatizačním systému. 
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Obr. 1.4: Výstupní signál ze snímače tlaku chladiva při volnoběžných otáčkách  

spalovacího motoru

Obr. 1.5: Výstupní signál ze snímače tlaku chladiva při volnoběžných otáčkách  

spalovacího motoru



Jak je možno posoudit z obrázků 1.4 a 1.5, tak se potvrdila domněnka, že otáčky 

spalovacího motoru a potažmo kompresoru nemají vliv na tlak chladiva v systému. Tlak 

je  udržován  vnitřním  regulačním mechanismem na  požadované  úrovni.  K  určitému 

kolísání tlaku vlivem regulace přece jenom dochází, což dokazuje měření v bodě 3), 

respektive průběhy z osciloskopu na obrázcích 1.4 a 1.5, jenž nejsou hladké.

Ad 5)

Měření  probíhalo  při  zahřátém motoru  na  provozní  teplotu  (tj.  85  °C  90  °C), 

nastavení otáček ventilátoru v poloze 1 a okolní teplotě 17 °C.

Krok ovladače Teplota vzduchu [°C]

1 7,4

2 7,4

3 7,4

4 11,5

5 15,3

6 15,3

7 15,3

8 15,3

9 20,3

10 32

11 40

12 50

13 59

14 66

15 68

16 68,5

17 69

Tabulka 1.4: Teplota výchozího vzduchu v závislosti na kroku ovladače

Z naměřených hodnot je patrné, že ne každý krok znamená změnu výstupní teploty. 

Tato vlastnost je zřejmě způsobena konstrukcí směšovací komory a klapky teplého a 

studeného vzduchu. Pro měření  jsou důležité okolní  podmínky,  které do velké  míry 

ovlivňují výsledek měření. 
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Ad 6)

Podle  teoretických  předpokladů  by  měl  být  systém  vybaven  snímačem  okolní 

teploty, který by měl znemožnit jeho spuštění v případě mrazivých dní. Vzhledem k 

tomu, že i  při  odpojení  snímače,  systém pracuje dále,  předpokládám, že snímač má 

pouze informační charakter pro zobrazení venkovní teploty na panelu rádia.

Domnívám se tedy, že jeho úlohu přebírá snímač teploty výparníku, který je určen k 

ochraně výparníku před zamrznutím a v případě, kdy by přes něj proudil okolní vzduch 

s nízkou teplotou, dojde k odpojení systému klimatizace.

Vyšší okolní teploty působí problémy pouze při stojícím vozidle, kde nedochází k 

dostatečnému ochlazování kondenzátoru,  aby došlo ke kondenzaci  chladiva.  Proto je 

kondenzátor  vybaven  vlastním  ventilátorem,  pro  nucené  chlazení,  který je  spouštěn 

snímačem tlaku chladiva.

Ad 7)

Obr. 1.6: Teploty v různých částech obvodu
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Analýza  naměřených  teplot  v  různých  částech  obvodu  potvrdila  teoretické 

předpoklady. Výparník je skutečně nejchladnějším místem obvodu, naopak potrubí za 

kompresorem  je  zase  nejteplejší  částí  chladícího  okruhu  klimatizace.  Teploty 

představují  momentální  stav  sytému,  ve  kterém  se  zrovna  nacházel,  proto  je  nelze 

paušalizovat  na  všechna měření,  např.  při  zvýšení  okolní  teploty se  změní  i  teplota 

jednotlivých měřených bodů.

Závěr

Na  laboratorní  úloze  jsem  si  ověřil  získané  teoretické  znalosti  z  předmětu 

Automobilová  elektronika.  V  prvním  bodě  jsem  analyzoval  propojení  jednotlivých 

komponentů klimatizačního systému a zakreslil  podrobné schéma.  V dalších bodech 

jsem  změřil  parametry  snímače  teploty  výparníku  a  snímače  tlaku  chladiva  ve 

vysokotlaké větvi. Zjistil  všechny důležité body a jejich závislosti pro chod systému. 

Dále rozsah teplot na výstupního vzduchu do prostoru kabiny vozidla v závislosti na 

kroku nastavovacího ovladače. V poslední části jsem ověřil vliv venkovní teploty na 

chod systému a rozložení teplot v důležitých částech jeho okruhu. Všechny výsledky 

odpovídaly předpokladům, můžu tedy konstatovat,  že  klimatizační  systém pracuje  v 

pořádku.
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