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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá návrhem a výrobou přípravku pro upnutí motoru na 

motorovou brzdu, následné oživení motoru s řídící jednotkou a její optimalizace. Konkrétně 

se jedná o oživení motoru osobního vozidla Škoda Fabia 1.4 Mpi (AQW) s univerzální řídící 

jednotkou DTA S60PRO. Součásti bakalářské práce je výkresová dokumentace přípravku 

pro upnutí motoru (k motorové brzdě) a grafy, které byly pořízené měřením. Cílem této práce 

je ideální optimalizace výkonu motoru. 

Klíčová slova: Motorová brzda, programovatelná řídící jednotka, výkon, úpravy motoru 

 

 

 

ABSTRACT 

This Bachelor’s thesis describes the design and manufacture of the engine for 

mounting on an engine brake, with subsequent recovery of the engine control unit and its 

optimization. Specifically, the recovery engine passenger car Skoda Fabia 1.4 MPI (AQW) 

with a universal electronical control unit S60PRO DTA. In thesis are also included the 

product drawings for mounting of the engine (the engine brake), and graphs that were taken 

by measurements. The aim of this work is ideal optimization of the performance of the 

engine. 

Keywords: Dynamometer, Smart ECU, Engine power, Engine modifications 
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ÚVOD 

Bakalářská práce pojednává o možnosti optimalizace parametrů motorů a nastiňuje 

problematiku elektromanagementu moderního spalovacího motoru. Optimalizace parametrů 

motorů hraje při vývoji pohonných jednotek velmi důležitou roli a to nejen při vývoji, ale také 

při pozdějších individuálních úpravách motorů. Jako nástroj pro ověření správné funkce 

managementu motoru se využívá pojem „diagnostika motoru“, ta čím dál tím více souvisí 

s problematikou chiptutingu. Chiptuningem (optimalizaci parametrů motoru) je možno 

upravit výkonové parametry tak, aby vyhovovaly budoucímu použití daného motoru. Jedná se 

většinou o optimalizaci za účelem zvýšit nebo snížit výkon motoru a tím také ovlivnit 

spotřebu vozidla.  

Spotřebitelé kladou na automobilový průmysl mnoho požadavků, mezi které mimo 

jiné patří výkon motoru, spotřeba a v neposlední řadě množství výfukových plynů, které 

unikají během spalování paliva. Na výrobce jsou kladeny nemalé nároky právě 

při optimalizaci motorů, jedná se např. o poměr výkonu ke spotřebě a tomu úměrné emise 

výfukových plynů. 

Praktická část bakalářské práce se zabývá právě optimalizací motoru s řídící 

jednotkou. Cílem bylo oživení motoru z vozu Škoda Fabia 1,4 MPI (AQW) s řídící jednotkou 

DTA S60PRO. Na základě naměřených dat byl optimalizován výkon vozidla s ohledem na 

jeho životnost, spotřebu, výkon a množství emisí výfukových plynů.  
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1 NÁVRH A VÝROBA PŘÍPRAVKU PRO UPNUTÍ MOTORU 

Měření výkonu motoru na hydrodynamické brzdě SF-902 je možné pouze 

za předpokladu, že je motor ve správné poloze a výšce. Z tohoto důvodu bylo nutné navrhnout 

a vyrobit ukotvení k manipulační základně a upnutí bloku motoru s absorbérem motorové 

brzdy. Při návrhu výše zmíněných přípravků pro ukotvení bylo nutné brát zřetel na výšku 

absorbéru, správný sklon motoru, tlumení vibrací, tuhost upínacích prvků apod. Výkresová 

dokumentace je součástí příloh. 

1.1 Hydrodynamická brzda SF-902 

V praxi se používá několik typů brzd na měření výkonů spalovacích motorů. Může se 

jednat např. o hydrodynamickou brzdu, setrvačníkovou brzdu, generátorovou brzdu nebo také 

indukční brzdu. 

U hydrodynamických brzd se kinetická energie přeměňuje na energii tepelnou pomocí 

tření kapaliny v uzavřeném bubnu. Absorbér se skládá ze dvou částí, statoru a rotoru. Stator 

tvoří skříň brzdy. Rotor se otáčí uvnitř statoru a je poháněn hnacím hřídelem, který je spojen 

s měřeným motorem. Rotor i stator jsou opatřeny lopatkami skloněnými oproti ose hřídele 

o 45°. Jako brzdné médium u tohoto typu motorové brzdy se používá voda. Hydrodynamické 

brzdy brzdí plynule a bez rázů. Brzdný účinek si operátor může nastavit ovládacími prvky 

nebo využít několik automatických režimů.[1, 2] 

„Princip hydrodynamické brzdy (Obr. 1) je následující. Kapalina je rotorem 

urychlována a odstředivou silou putuje na stator, kde se brzdí a opět se vrací k rotoru. Přitom 

se kapalina zahřívá a musí být chlazená. Brzdný účinek se dá měnit změnou tlaku (množstvím) 

vody.“ [3] 
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Obr. 1 Schéma hydrodynamické motorové brzdy [4] 

Motorová brzda Katedry materiálů a technologií pro automobily (VŠB-TU Ostrava, 

Obr. 2) se nachází v tzv. Kopce. Kopka je izolovaná místnost navržená a dimenzovaná 

pro potřeby brzdění motorů a proto je, mimo jiné, vybavená ventilátorem pro odtah spalin, 

kamerovým systém a protipožárním systémem.  
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Obr. 2 Motorová brzda 
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Obr. 3 Řídící stanoviště 

Řídící stanoviště (Obr. 3) je umístěno vedle Kopky. Místnosti jsou spojené ocelovými 

protipožárními izolovanými dveřmi. Jedním z důvodů je velký hluk, který vzniká během 

měření výkonových charakteristik. Z řídícího stanoviště je díky kamerovému systému možné 

vidět, co se děje během měření a vizuálně tak kontrolovat průběh měření. Během samotného 

měření se požadované hodnoty nastavují pomocí ovládacích prvků na konzole brzdy, která je 

umístěna na stole.  

1.2 Motor Škoda 1.4 MPi (AQW) 

Jedná se o zážehový řádový čtyřválec (Obr. 4), který je uložen v přední části vozu a to 

napříč hnací nápravou. Pro tento motor byly použity rozvody typu OHV. Motor je dále 

vybaven dvěma ventily pro každý válec.  
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Obr. 4 Motor (AQW) 1.4 MPi 

1.2.1 Technické údaje 

V tabulce (Tab. 1) je možné vidět technické údaje motoru 1.4 MPi (AQW) udávané 

výrobcem. 

Tab. 1: Technické údaje [5] 

Kód motoru AQW 

Zdvihový objem (cm
3
) 1397 

Počet válců 4 

Největší výkon/otáčky (kW/min
-1

) 50/5000 

Největší točivý moment/otáčky 

(Nm/min
-1

) 
120/2500 

Kompresní poměr 75,5 

Exhalační norma 78 
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Palivo 10:1 

Vstřikovací a zapalovací soustava Simos 3PA 

Regulace klepání Ano 

Vlastní diagnostika Ano 

Lambda - regulace 2 lambdy sondy 

Katalyzátor 2 katalyzátory 

Přeplňování Ne 

Zpětné vedení výfukových plynů Ne 

Systém sekundárního vzduchu Ne 

Přestavování vačkového hřídele Ne 

1.3 Vlastní návrh přípravků pro ukotvení  

Před samotným návrhem musela být vzatá v potaz výška absorbéru a zároveň 

zachované naklopení motoru. K upnutí motoru k manipulační základně byly použity 

3 přípravky, které zajišťují správnou výšku a naklopení motoru. Další nezbytnou částí jsou 

přípravky pro upnutí k absorbéru. Jedná se o 2 přípravky, které zajistily pevné upnutí mezi 

motorem a absorbérem motorové brzdy.  

1.3.1 Ukotvení k manipulační základně 

Během navrhování byla snaha využít možné otvory a úchyty, které již byly 

na motorovém bloku. Přípravky k ukotvení byly vyrobeny z konstrukční ocele třídy 11 375. 
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Obr. 5 Ukotvení motoru k manipulační základně na straně řemenice 

Pro ukotvení motoru k manipulační základně na straně řemenice (Obr. 5) byl využit 

držák alternátoru, na který byl připevněn jeden z přípravků. Druhý přípravek k ukotvení byl 

upevněn na blok motoru do již stávajících otvorů pro ukotvení motoru k automobilu. 

 

Obr. 6 Ukotvení motoru k manipulační základně na straně setrvačníku 

K ukotvení k manipulační základně na straně setrvačníku (Obr. 6) byly využity otvory, 

které drží ve spodní části převodovku. Ty zajistily dostatečně pevné uchycení, tudíž nebylo 

nutné navrhovat a připravovat další přípravky. 
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1.3.2 Upnutí bloku motoru s absorbérem motorové brzdy 

Upnutí bloku k motoru zajišťují dva ocelové kotouče (Obr. 7). Jeden z ocelových 

kotoučů je pevně uchycen k bloku motoru, druhý je upevněn ke statoru absorbéru. Tyto dva 

ocelové přípravky jsou spolu spojeny třemi kovovými tyčemi. Na obou koncích tyčí jsou 

závity, které zajišťují pevné uchycení a znemožňují tak radiální i axiální pochyb motoru vůči 

statoru absorbéru. Přípravky k upnutí bloku motoru s absorbérem byly vyrobeny 

z konstrukční ocele třídy 11 375. 

 

Obr. 7 Upnutí bloku motoru s absorbérem motorové brzdy 
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2 OPTIMALIZACE PARAMETRŮ MOTORU 

Optimalizaci parametrů motoru lze provádět dvěma způsoby a to mechanickými 

úpravami a elektronickými úpravami (chiptuningem). Ideální je však kombinace 

mechanických a elektronických úprav. Mechanické úpravy budou v této práci zmíněny pouze 

okrajově, jelikož primární zaměření bakalářské práce se zabývá především elektronickou 

úpravou řídící jednotky. [6] 

2.1 Mechanické úpravy 

Všechny úpravy, které mohou být na motoru provedeny, jsou založeny na fyzikálních 

zákonech. I malé zvětšení rozměru součástky vede ke značnému zvýšení hmotnosti. 

Pro dosažení vysokých otáček je hmotnost největším nepřítelem. [7]  

Možné úpravy motoru: 

 Tvar vačky - má zásadní vliv na průběh sacího a výfukového taktu. 

V sériových motorech jsou většinou harmonické vačky a do upravených 

či sportovních motorů se používají tangenciální (ostré vačky). Tangenciální 

tvar vačky zajišťuje rychlejší zavírání i otevírání ventilů, což je důležité 

ve vysokých otáčkách. 

 Velikost a materiál ventilů - má vliv na množství plynu při výměně ve válci 

a tím také na kroutící moment motoru. Materiál pak určuje maximální tepelné 

a mechanické zatížení. 

 Tuhost a charakteristika ventilových pružin - má vliv na rychlost uzavírání 

pracovního prostoru a proto musí být pružiny dostatečně dimenzovány 

pro maximální zamýšlené otáčky motoru, aby došlo k uzavření prostoru před 

zapálením směsí a byla překonána odstředivá síla ventilů. 

 Materiál, rozměry a způsob výroby klikové hřídele - hřídel musí být 

dimenzována na maximální zatížení vyvolané nejvyšším kroutícím momentem 

motoru a zároveň je důležité dokonalé vyvážení a co nejnižší hmotnost. 
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Rozměry pak mají vliv na velikost zdvihu a tím na maximální otáčky 

a charakter motoru. 

To je částečný výčet možností pro mechanické úpravy, díky kterým lze dosáhnout 

zvýšení výkonu motoru.  

 

2.2 Elektronické úpravy 

Elektronickými úpravami (chiptunigem) je možno optimalizovat parametry uložené 

v paměti řídící jednotky motoru (EPROM, EEPROM, Obr. 8). Úpravou datových polí 

v paměti řídící jednotky lze dosáhnout okamžitého zvýšení výkonu, točivého momentu 

a snížení spotřeby motoru s ohledem na životnost motoru. [8] 

 

Obr. 8 Řídící jednotka motoru [9] 

Při elektronických úpravách motoru dochází ke změně charakteristických polí, které 

určují okamžik zážehu, dobu vstřiku, řízení poměru vzduchu a paliva, a mnoho dalších 

individuálních vztažených veličin. Vztažnými veličinami jsou otáčky, teplota motoru 

a zatížení motoru (podtlak v sacím potrubí a poloha škrticí klapky). Charakteristické pole je 

standardně nastavováno výrobcem a to na základě zkoušek motoru ve zkušebně či při jízdě. 
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Pro většinu automobilů jsou nastaveny ty nejvýhodnější parametry (jedná se o kompromis 

ve vztahu k jízdním vlastnostem, výfukových zplodin, spotřebě paliva apod.). 

Charakteristické pole je obvykle výsledkem kompromisu prakticky pro celý svět. 

V jednotlivých státech jsou různě přísné normy emisí. V některých státech se výše pojistného 

určuje podle výkonu motoru, jinde mají nekvalitní palivo, nebo delší servisní intervaly. 

Automobilky produkují osobní vozy v mnohatisícových sériích. Charakteristické pole je 

nastaveno s ohledem na všechny automobily. 

U běžných atmosférických motorů je možné výkon zvýšit o cca 10 %. Podstatně 

vyššího výkonu je možno dosáhnout u přeplňovaných motorů. Při úpravě je možno dosáhnout 

nárůstu až o 100 % výkonu oproti sériovému výkonu. Tyto úpravy se však běžně neobejdou 

bez výměny intercooleru, turbodmychadla, vstřikovacích ventilů a dalších komponentů. 

Před i po úpravě je vhodné provést diagnostiku motoru (tzn. kontrola podle 

senzorových dat, logování během jízdy a čtení poruch). Pouze takto se dá zjistit, zda 

jednotlivé komponenty motoru pracují správně (jedná se o turbodmychadlo, vstřikování, 

snímače tlaku apod.). [10] 

Možné úpravy lze provádět několika způsoby: 

2.2.1 Fleshováním 

Novější typy řídících jednotek mají paměť, kterou lze snadno přepisovat. Úprava tak 

probíhá pouze přes diagnostickou zásuvku, tzv. flastrem. Není tak třeba ve většině případů 

řídící jednotku demontovat ven z vozidla. Flashování má mnoho výhod. Předně se jedná 

o zkrácení doby úpravy řídící jednotky, ale hlavně je minimalizováno riziko poškození řídící 

jednotky. Aktuální nastavení palivových map je načteno z řídící jednotky do počítače. 

Po individuální úpravě nastavení softwaru je následně „nový“ software nahrán zpět 

do vozidla. Automobilky využívají stejný způsob při aktualizaci softwaru v případech, kdy je 

to nezbytně nutné, např. při zjištění výrobní vady. 

Zajímavostí v oblasti elektronických úprav motorů je nahrání dvou různých datových 

polí do jedné řídící jednotky. Pouhým stisknutím tlačítka za provozu pak můžete přepínat 

mezi programy a tím si vybírat výkonovou charakteristiku. V řídící jednotce může být právě 

původní originální program nebo upravený program s vyšším výkonem, případně je možné 
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přepínat mezi dvěma různě upravenými programy). Dvojitý chip je možné použit pouze 

u vybraných řídících jednotek a to EDC15. 

Programování pomocí flastru (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) je u nejmodernějších 

ídících jednotek ve většině případů znemožněno výrobcem. Pří úpravě takových to řídících 

jednotek přichází na řadu speciální, konstrukčně velmi složité a přesné zařízení, které 

umožňuje programovat přímo v řídící jednotce. V případě jakéhokoli jiného způsobu úpravy 

by znamenalo nenávratné poškození jednotky a to z důvodu, že jsou paměti jednotky 

vzájemně provázaný. [11] 

 

Obr. 9 Flashování ŘJ 

2.2.2 Výměnou chipu 

U starších typů jednotek není možné přepisovat paměť řídící jednotky - není možné 

použít původní paměťový modul, který se v řídící jednotce nachází. Při úpravě je nutné chip 

z řídící jednotky vyndat ven (Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.) načíst data a upravený software 

ahrát do jiného, nového chipu. Původní chip zůstává nepoškozený a je ho možné kdykoli 

vrátit zpět do řídící jednotky. 
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Obr. 10 Výměna chipu [11] 

2.2.3 Instalací Powerboxu 

Powerbox neboli Speedbox, SpeedBuster apod. (Obr. 11) je přídavné zařízení, které 

oklame řídící jednotku. Na rozdíl od chiptuningu nedojde k opravdové optimalizaci softwaru. 

Přidáním powerboxu sice lze dosáhnout zvýšení výkonu, ale za cenu zvýšení spotřeby, 

kouřivosti vozidla s mnohdy i značného snížení životnosti motoru. Podstata Powerboxu je, 

že připojením do originální elektroinstalace motoru simuluje jiný provozní stav motoru než je 

skutečný. Řídící jednotka pak dostává například signál o tom, že motor je „studený“ (i když 

ve skutečnosti má standardní provozní teplotu) a prodlouží tomu úměrně délku vstřiku. To 

způsobí obohacení směsi, zvýší se výkon, spotřeba i emisní hodnoty výfukových plynů. 

Přitom dochází k nedokonalému spalování a nehospodárné funkci motoru. [12] 
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Obr. 11 Powerbox [13] 

2.2.4 Výměnou řídící jednotky za univerzální programovatelnou 

Univerzální programovatelná řídící jednotka je speciální mikroprocesorové zařízení 

určené k řízení vstřikování, zapalování a ostatních funkcí. Programovatelná řídící jednotka je 

především používaná u závodních motorů. Přesnost řízení motoru ovlivňuje použitá 

technologie, nicméně ve většině případů je řízení velmi přesné. Univerzální řídící jednotky je 

možno adaptovat na většinu známých systému snímaní polohy a další nezbytné snímače. 

Programovatelné jednotky jsou navrženy jako otevřené stavebnicové systémy umožňující 

různou konfiguraci. Tato varianta optimalizace výkonové charakteristiky motoru byla použita 

v této práci. 

  



- 16 - 

 

3 OŽIVENÍ MOTORU S ŘÍDÍCÍ JEDNOTKOU 

Oživení motoru bylo provedeno na dvou řídících jednotkách a to na originální řídící 

jednotce Siemens a na univerzální řídící jednotce DTA S60PRO. Samotné oživení bylo 

doprovázeno mnoha úpravami, které jsou podrobněji rozvedeny v jednotlivých 

podkategoriích.  

3.1 Se sériovou řídící jednotkou SIEMENS 

Systém řízení Simos nahradil dříve používaný systém Bosch MonoMotronic (BMM). 

Bosch Monomotronic byl prvním běžně užívaným systémem elektromanagementu a nahradil 

dříve používané karburátory. Níže jsou uvedeny nutné úpravy před oživením motoru: 

 Konkrétní úpravy kabeláže - originální kabeláž motoru musela být 

optimalizována pro použití na motorové brzdě. Proto byly ze svazku 

odstraněny přebytečné okruhy. Dále pak byla optimalizována silová část 

obvodu, především pojistková a reléová.  

 Zachovaní motorové klapky - pro zachování možnosti ovládání škrtící klapky 

motoru musel být optimalizován elektrický obvod škrtící klapky a ovládání 

pedálu plynu. 

 Zachování diagnostiky - z důvodu zachování diagnostiky motoru, tedy 

kontrolu akčních členů a senzorů, musely být ponechány některé obvody 

včetně sdružených přístrojů, jelikož jsou součástí obvodu diagnostiky. 

 Zachování obvodu imobilizéru - jelikož o odblokování řídící jednotky 

před spuštěním motoru se stará speciální kódování, musel být ponechán 

i obvod imoblizéru, tedy soustavy klíčku, antény imoblizéru 

a vyhodnocovacího zařízení, které je součásti sdružených přístrojů. 

 Mechanické úpravy - jelikož blok motoru vycházel z předchozích verzí, které 

neobsahovaly snímač polohy klikové hřídele, výrobce umístil snímač v bloku 

pro převodovou skříň. Pro instalaci na motorové brzdě tedy muselo být na 

přípravek pro upnutí motoru a abosrbéru umístěno čidlo polohy klikové hřídele 

v přesné poloze vůči endkodéru na setrvačníku.  
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3.1.1 Popis systému SIMOS 

Systém řízení Simos nahradil dříve používaný systém Bosch MonoMotronic (BMM). 

Bosch Monomotronic byl prvním běžně užívaným systémem elektromanagementu a nahradil 

dříve používané karburátory. Simos je ucelený systém řízení motoru (motormanagement). 

Tento systém zajišťuje čistý a efektivní chod motoru. Hlavním rozdílem obou systémů 

(SIMOS/BMM) je systém vstřikování.  

O řízení celého systému se stará elektronická řídící jednotka (ECU). Řídící jednotka 

má za úkol sledovat činnost systému pomoci elektrických vstupů, ke kterým jsou připojeny 

senzory (Obr. 12). Výsledkem je řízení vstřikování a zapalování.  

 

Obr. 12 Schéma motorového prostoru 

1. Snímač teploty vzduchu a snímač absolutního tlaku v sacím potrubí  

 snímač teploty nasávaného vzduchu (Obr. 13) je závislý na teplotě, respektive 

elektrický odpor snímače. Při nízkých teplotách je odpor vyšší a při vyšších teplotách je 

elektrický odpor nižší. Řídící jednotka určuje teplotu na základě napětí na výstupu 

ze snímače.  

 Snímač absolutního tlaku v sacím potrubí (Obr. 13) měří absolutní tlak v sacím 

potrubí. 
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Obr. 13 Snímač teploty vzduchu a snímač absolutního tlaku v sacím potrubí 

2. Snímač klepání  

 je umístěn na bloku motoru a slouží k zajištění přechodu motoru do detonačního 

spalování. Snímač klepání (Obr. 14) zasílá informace řídící jednotce, která upravuje 

časování zapalování 

 

Obr. 14 Snímač klepání motoru 

3. Snímač teploty chladící kapaliny  

 snímač teploty chladicí kapaliny (Obr. 15) funguje na principu odporu, který je 

závislý na teplotě. Při vyšších teplotách je elektrický odpor nižší, naopak při nižších 

teplotách je elektrický odpor vyšší. Sledované napětí na výstupu ze snímače teploty 

chladicí kapaliny určuje řídící jednotka teplotu. 
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Obr. 15 Snímač teploty chladící kapaliny [14] 

4. Vstřikovací ventily  

 Škoda Fabia 1.4 MPi má čtyři vystřikovací ventily, na každém válci jeden. Ventily 

(Obr. 16) vstřikují palivo do sacího potrubí. Vstřikovací ventily jsou ovládány 

elektricky proudem z řídící jednotky.  
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Obr. 16 Vstřikovací ventil 

5. Hallův snímač vačkové hřídele  

 jedná se o elektromagnetický snímač (Obr. 17), který funguje s velmi velkou 

přesností. Hallův snímač rozpoznává polohu horní úvratě 1. a 4. válce. Tento údaj 

následně posílá řídící jednotce. 

 

Obr. 17 Hallův snímač vačkové hřídele 
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6. Zapalovací modul 

 úkolem zapalovacího modulu (Obr. 18) je určení přesného okamžiku zážehu 

paliva v závislosti na otáčkách motoru a zatížení. Jinak řečeno modul zapalování přijímá 

vstupní signály, které vysílá řídící jednotka a spíná/vypíná zapalovací cívky. 

 

Obr. 18 Zapalovací modul [15] 

7. Snímač polohy klikového hřídele 

 u tohoto typu motoru je standardně namontován na přírubě převodovky 

a snímá výřezy na setrvačníku. Jedná se o magnetický snímač, který snímá polohu horní 

úvratě a otáčky motoru. V našem případě bylo nutné vyřezat část převodovky spolu 

se snímačem polohy klikové hřídele a upevnit jej na blok motoru. Důvodem byl fakt, 

že na motorovou brzdu byl upevněn pouze motor bez převodovky. Bez snímače klikové 

hřídele by nebylo možno nastartovat motor (Obr. 19). 
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Obr. 19 Magnetický snímač klikové hřídele 

8. Snímač polohy škrtící klapky  

 měří úhel pootočení škrticí klapky pomocí dvojitého potenciometru. Spolu 

s korekcemi zapalování a vstřiků slouží k udržení volnoběžných otáček, případně 

k zvýšení volnoběžných otáček při studeném motoru (Obr. 20). 

 

Obr. 20 Snímač polohy škrtící klapky 



- 23 - 

 

 

9. Lambda sonda  

 nachází se ve výfukovém potrubí a snímá obsah kyslíků ve výfukových 

plynech. Lambda sonda (Obr. 21) je elektricky vyhříváná a je funkční od cca 300°C. 

Signál, který vysílá lambda sonda, se používá pro řízení směsi. 

 

Obr. 21 Lambda sonda 

3.1.2 Popis zapojení  

Na Obr. 22 je možné vidět hlavní patici originální řídící jednotky. Ze schématu jsou 

patrné zapojení jednotlivých systému automobilu, které zajišťují nezbytné funkce při chodu 

motoru. Jedná se o zapojení např. vstřikovacích ventilů, snímače polohy škrtící klapky, CAN 

systému apod.  
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Obr. 22 Schéma zapojení originální ŘJ 

 1. vstřikovací ventil, 2. elektromagnetický odvzdušňovací ventil nádrže, 3. palivové čerpadlo, 

10. zapalovací modul, 11. zapalovací cívka, 33. snímač polohy škrtící klapky, 37. lambda 

sonda, 39. magnetický snímač na klikovém hřídeli, 40. Halův/MRE snímač na vačkovém 

hřídeli, 42. snímač teploty chladící kapaliny, 45. snímač klepání, 56. spínač brzdového pedálu, 

58. snímač polohy pedálu plynu, 63. snímač teploty vzduchu a snímač absolutního tlaku 

v sacím potrubí (MAP), 82. tachometr, 83. diagnostická zásuvka, 91. relé palivového 

čerpadla, 100. řídící jednotka, 106. řídicí jednotka napájení, 110. alternátor, 185. spínač 

spojky. 200. řídící jednotka ABS, 202. CAN-systém, 216. motor ovládání škrtící klapky, 480. 

schéma ABS, 760. kombinační spínač tempomatu 

3.2 S řídící jednotkou DTA S60PRO 

Zapojení univerzální řídící jednotky DTA S60PPRO s motorem vyžadovalo několik 

nezbytných úprav a výrobu nové kabeláže. Konkrétní úpravy jsou shrnuty níže. 

 Zhodnocení kompatibilních snímačů a senzorů - po zhodnocení kompatibilních 

snímačů vyplynula nutnost nahrazení sériového zapalovacího modulů za speciální 

zapalovací cívky doporučené výrobcem programovatelné řídící jednotky. Ostatní 

akční členy motormanagementu motoru jsou kompatibilní. 

 Zhotovení nové kabeláže - protože systém zapojení originální řídící jednotky je 

značně rozdílný oproti systému programovatelné řídící jednotky, bylo vhodnější 

vytvořit zcela novou kabeláž motoru. 
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 Základní mapovaní motoru - po zapojení a ověření funkce měření na motoru, byl 

motor spuštěn pomocí základní přednastavené mapy firmou DTA.  

 Optimalizace palivové mapy - po spuštění motoru pomocí základní mapy jsme tuto 

palivovou mapu optimalizovali současně s měřením krouticího momentu na motorové 

brzdě.  

3.2.1 Řídící jednotka DTA S60PRO 

Řídící jednotky motoru DTA jsou kompletně konfigurovatelné a programovatelné 

pro spalovací motory s uspořádáním od 2 do 12 válců, a to jak pro motory čtyřdobé, tak 

i pro dvoudobé. Součástí softwaru jsou příklady základních map pro nejběžnější konfigurace 

motorů, které usnadňují základní nastavení řídící jednotky a první nastartování motoru. 

Software umožňuje nakonfigurovat naprostou většinu sériových snímačů a výkonných prvků 

původní elektroniky motoru, čímž snižuje náklady na svou instalaci. [16] 

V tabulce (Tab. 2) je souhrn základních informací o univerzální programovatelné 

řídící jednotce S60PRO. 

Tab. 2: Programovatelná řídící jednotka DTA S60PRO [17] 

 S60PRO 

Max. počet válců se samostatnou zap. cívkou 4 

Max. počet válců sekvenčního vstřikování 4 

Max. počet válců s dvouvývodovou cívkou 8 

Max. počet válců semisekvenčního 

vstřikování 
8 

Regulace přeplňování (turbodmychadla) ANO 

ALS (turbo anti lag) ANO 

Regulace volnoběhu ANO 
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Variátor časování rozvodů ANO 

Regulace bohatosti směsi lambda sondou ANO 

Dvě svíčky na válec (Twin Spark) ANO 

Dva vstřikovače na válec ANO 

Data logging 8 hod. 

Řízení startu ANO 

Trakční kontrola ANO 

Přepínání dvou map ANO 

Parametrizovatelné snímače ANO 

Kompenzace poklesu napětí ANO 

 

3.2.2 Popis zapojení 

Na Obr. 23 a Obr. 24 je možné vidět hlavní patice programovatelné řídící jednotky. Na 

schématu jsou vyobrazeny všechny dostupné funkce řídící jednotky DTAS60PRO. Pro 

spuštění motoru na motorové brzdě byly zapojeny pouze nezbytné komponenty, mezi které 

patří napájecí a jistící část, zapalovací cívky, vstřikovače, čidlo otáček klikové hřídele, senzor 

polohy vačkové hřídele, senzor tlaku, senzor polohy škrtící klapky, senzor teploty chladící 

kapaliny, senzor teploty nasávaného vzduchu a doplňkové zařízení STCDTA pro ovládání 

škrtící klapky.  
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Obr. 23 Schéma zapojení ŘJ DTA 
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Obr. 24 Schéma zapojení ŘJ DTA 
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4 MĚŘENÍ VÝKONOVÝCH CHARAKTERISTIK 

Měření výkonových charakteristik bylo prováděno na výše zmíněné motorové brzdě 

Super Flow SF-902. Byla měřena výkonová charakteristika na originální řídící jednotce 

a na univerzální řídící jednotce. 

4.1 Charakteristika originální řídící jednotky 

Originální řídící jednotka obsahuje původní (sériové) palivové mapy, které jsou 

zvoleny tak, aby motor splňoval potřebné normy. Nicméně je obecně známo, že se některé 

normy mohou v jednotlivých státech lišit. Výkonová charakteristika motoru by měla být 

následující. Maximální výkon motoru je 50 kW v 5 000 ot./min. a maximální kroutící moment 

120 Nm ve 2 500 ot./min. Jedná se o hodnoty udávané výrobcem.  

Výkon motoru byl měřen celkem 5x z čehož všechny výkonové charakteristiky byly 

identické. K určení výkonové charakteristiky jsme použili automatizovaný test (přírůstkový). 

 

Obr. 25 Graf výkonu motoru s originální řídící  
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Na Obr. 25 je možné vidět, že maximální výkon námi používaného motoru je 51 kW 

při 5 000 ot./min. a maximální kroutící moment je 112 Nm při 3 500 ot./min. Každý vyrobený 

motor má rozdílný výkon lišící se nepatrně od údajů udávaných výrobcem. Rozdíly v měření 

mohou způsobovat stavy okolního prostředí (vlhkost, teplota a tlak vzduchu) a momentální 

mechanický stav motoru. Rozdíl charakteristik námi naměřený výkonů od výkonů udávaným 

výrobcem je nepatrný. 

4.2 Charakteristika s řídící jednotkou DTA S60PRO 

Výkonová charakteristika motoru 1.4 MPi osazená univerzální řídící jednotkou byla 

měřena na stejné motorové brzdě. Stanovení výkonu bylo dosaženo stejným 

automatizovaným testem, což znamená, že systém automaticky řídil celý proces měření 

a minimalizoval tak možnosti vzniku chyb. 

 

Obr. 26 Graf výkonu motoru s univerzální řídící jednotkou 

Graf na Obr. 26 znázorňuje výsledky měření optimalizované charakteristiky motoru 

s univerzální řídící jednotkou. Z grafu lze vyčíst maximální hodnoty výkonu a to 57 kW při 

5 000 ot./min a kroutící moment 126 Nm při 3 750 ot./min.   
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4.3 Vyhodnocení naměřených charakteristik 

Na Obr. 27 je vyobrazen graf s porovnáním výkonu motoru originální řídící jednotky 

s univerzální řídící jednotkou.  

 

Obr. 27 Graf porovnání výkonu motoru originální řídící jednotky s univerzální řídící jednotkou 

Je zde vidět zřetelný nárůst výkonu oproti standardnímu v rozmezí 3 300 – 5 200 

ot./min. Maximální navýšení výkonu motoru oproti standardnímu je 5,8 kW. Z grafu je dále 

patrný plynulejší průběh výkonu až do maximálních otáček.  

Na Obr. 28 je znázorněn graf s porovnáním kroutícího momentu motoru originální 

řídící jednotky s univerzální řídící jednotkou. 
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Obr. 28 Graf porovnání kroutícího momentu motoru originální řídící jednotky s univerzální řídící 

jednotkou 

Při porovnání obou křivek kroutícího momentu je patrné, že křivka kroutícího 

momentu motoru osazená univerzální řídící jednotkou má oproti motoru s originální řídící 

jednotkou plynulejší nárůst a celkový průběh, jedná se především o rozmezí ve 3 250 – 5 500 

ot./min. Maximální nárůst krouticího momentu činí 14 Nm. 
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ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo měření výkonových parametrů motoru osazeného 

univerzální řídící jednotkou a následná optimalizace parametrů. Pro dosáhnutí toho cíle, byla 

nutná teoretická a praktická příprava. Příprava obsahovala studium manuálu a technických 

dokumentů motorové brzdy, motoru a schémat systému elektronického řízení, nezbytné pro 

uskutečnění rozsahu této bakalářské práce.  

V rámci této práce byly vytvořeny kotvící přípravky pro motor 1.4 MPi (AQW) 

Škoda, které se dají využít i pro jiné motory z produkce Škoda, což je rozsáhlá škála motorů 

od roku výroby 1979 až do roku 2001. 

Výsledkem výše popsaných skutečností je úspěšná optimalizace výkonu motoru, 

pomocí programovatelné univerzální řídící jednotky. Bylo dosaženo navýšení výkonu 

a kroutícího momentu. Také byl upraven průběh obou těchto veličin, které jsou po úpravě 

plynulejší.  

Vyšší nárůst kroutícího momentu již omezoval nedostatečný přísun nasáté směsi 

do pracovního prostoru. Také se snižovala celková účinnost, která se projevovala zvýšenými 

emisemi a bohatší směsí. Další navýšení krouticího momentu tedy nelze ovlivnit pouze 

elektronickou úpravou, a proto následující úpravy pro zvýšení výkonu tohoto motoru jsou 

možné pouze v kombinaci s mechanickými úpravami a výměnou elektronických akčních 

členů.  

V řešené problematice shledávám možnost dalšího rozšíření o mechanické úpravy 

motoru. Tyto úpravy však nebyly možné v rozsahu mé bakalářské práce uskutečnit. 
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