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Abstrakt 

Bakalářská práce se zabývá mapováním spalovacího motoru 1,4 MPi osazeného 

programovatelnou ř í d í c í  jednotkou DTA S60PRO. Velký důraz je pak kladen na detekci a 

správné nastavení meze klepání motoru a lambda poměru výfukových plynů pro dosaţení 

optimálního výkonu a krouticího momentu motoru. 

Klíčová slova: Motorová brzda, klepání motoru, lambda poměr, výkon 

 

 

 

Abstract 

This bachelor thesis deals with mapping the 1.4 MPI engine fitted with 

programmable control unit DTA S60PRO. Great emphasis is placed on the detection and 

correct setting limits of engine knock and lambda ratio of exhaust gas for optimum 

performance and engine torque. 

Keywords : Dynamometr, knocking, lambda ratio, engine power  
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Úvod 

Bakalářská práce pojednává o moţnostech optimalizace výkonu spalovacího 

záţehového motoru, a to především s ohledem na předstih (správný bod zapálení směsi) a 

lambda poměr výfukových plynů. Touto optimalizací lze dosáhnout určité zvýšení výkonu a 

krouticího momentu při současném sníţení produkce škodlivin některých výfukových plynů a 

spotřeby paliva. 

Zajímavá je také moţnost upravovat předstih v závislosti na pouţitém palivu. Toto 

nastavení je vhodné například při provozu motoru na E85 (ethanol). Ethanol má vyšší 

oktanové číslo neţ benzín, tudíţ i niţší tendenci k detonačnímu hoření, takţe můţeme zvýšit 

předstih, čímţ se nám zvýší krouticí moment motoru. 

V praktické části bakalářské práce je popsána optimalizace mapy řídící jednotky 

DTA S60PRO na motoru 1,4 MPi, který byl původně osazen řídící jednotkou Siemens 

(systém řízení Simos 3AP). Úprava softwaru byla provedena hlavně z hlediska regulace 

klepání a lambda poměru výfukových plynů. 
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1. Popis měřící soustavy 

Optimalizace softwaru byla provedena na motoru 1,4 MPi, který je umístěn na 

stojanu motorové brzdy SF-902. Výkon motoru se přenáší na motorovou brzdu přes hřídel, 

ta je na jedné straně uchycena na setrvačníku, na straně druhé pak k motorové brzdě. 

Elektronické řízení motoru se provádí pomocí univerzální programovatelné řídící jednotky 

DTA S60PRO (Obr. 1). Navíc je motor vybaven snímačem klepání motoru Gizzmo a 

širokopásmovou lambda sondou Innovate. Motorová brzda je řízena z ovládacího stanoviště 

pomocí ovládacího panelu (X-Console). Pro okamţitou změnu mnoţství paliva a úhlu záţehu 

je moţné pouţít ovládací panel DynoBox. Řídící jednotka DTAS60PRO, motorová brzda, 

snímač klepání Gizzmo i lambda sonda Innovate jsou připojeny k počítači, coţ nám umoţňuje 

okamţité získávání informací o aktuálním stavu motoru, na základě kterých je moţné 

provádět úpravu řídících veličin motoru. V našem případě zejména velikost předstihu záţehu 

a mnoţství vstřikovaného paliva. 

 

Obr. 1 Schéma měřící soustavy 
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1.1. Hydrodynamická motorová brzda SF-902 

K měření výkonu spalovacích motorů se v praxi pouţívá několik typů motorových 

brzd. Nejčastěji jsou pak pouţívány následující typy motorových brzd: hydrodynamická, 

setrvačníková, generátorová. 

Hydrodynamická motorová brzda vyuţívá přeměny kinetické energie motoru třením 

v kapalině v uzavřeném bubnu (absorbéru) na tepelnou energii. Absorbér je tvořen dvěma 

základními částmi, a to statorem a rotorem. Samotný stator je volně uloţen a samotnému 

otáčení statoru zabraňuje připojený tenzometr, který měří sílu vyvolanou motorem. Rotor, 

který je poháněn hnací hřídelí spojenou s motorem, na kterém je prováděno měření výkonu, 

se pak otáčí uvnitř statoru.  Rotor i stator hydrodynamické brzdy jsou opatřeny lopatkami, 

které jsou oproti sobě navzájem skloněné o 45 °. Na hydrodynamické brzdě je moţno brzdit 

plynule a bez rázu, přičemţ si brzdný účinek nastavuje operátor na ovládacím panelu. 

Pracovním médiem je zde voda. [1], [2] 

„Princip hydrodynamické brzdy (Obr. 2) 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 chlazena. Brzdný účinek se dá měnit změnou tlaku 

(mnoţstvím) vody.“ [3] 

 

Obr. 2 Schéma hydrodynamické motorové brzdy [4] 
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Obr. 3 Hydrodynamická motorová brzda 

Motorovou brzdu, kterou má ve vlastnictví katedra Materiálů a technologií pro 

automobilový průmysl, můţeme vidět na obrázku výše (Obr. 3). Brzda je umístěna v takzvané 

kopce, která je jak tepelně, tak zvukově izolována a je vybavena ventilačním systémem pro 

přívod čerstvého vzduchu a odvod spalin. Pro optickou kontrolu měření je kopka vybavená 

také kamerovým systémem, který nahrává dění v kopce do záznamu. 
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Obr. 4 Řídící stanoviště  

Řídící stanoviště celého měřícího systému (Obr. 4) je umístěno v místnosti vně 

kopky. A to zejména z důvodu velkého hluku při měření a také proto, aby při případném 

poškození motoru nemohlo dojít ke zranění osob. Díky kamerovému systému umístěnému 

uvnitř kopky můţeme průběh celého měření opticky kontrolovat. Měření pak lze ovládat 

ovládacím panelem umístěným na stole řídícího stanoviště. 
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1.2. Motor 1.4 MPi 

Jedná se o řadový, záţehový, čtyřválcový spalovací motor s typem rozvodů OHV, 

dvěma ventily na válec, vodou chlazený (Obr. 5). Motor pochází z vozu Škoda Fabia, kde byl 

uloţen v přední části vozu napříč a poháněl přední nápravu. 

 

 

Obr. 5 Motor 1,4 MPi 
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1.2.1 Technické parametry 

  

Zdvihový objem (cm
3
) 1397 

Počet válců 4 

Největší výkon/otáčky (kW/min
-1

) 45/5000 

Největší točivý moment/otáčky 

(Nm/min
-1

) 
112/2500 

Exhalační norma 78 

Kompresní poměr 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 

 

  



 

- 8 - 

 

1.3. Řídící jednotka DTA S60PRO 

Jedná se o univerzální řídící jednotku (Obr. 6) pouţitelnou pro velkou škálu 

spalovacích motorů, a to od dvouválcových dvoutaktních motorů aţ po osmiválcové 

čtyřtaktní motory. Software ŘJ je široce adaptabilní, lze pouţít mnoho druhů snímačů pro 

zjišťování aktuálního stavu chodu motoru a zároveň můţeme ovládat více typů různých druhů 

akčních členů. Maximální moţné řízené otáčky ovládaného motoru jsou pak aţ 20 tis/min. 

Vstřikování je moţno pouţít jak sekvenční, tak skupinové. Zapalování pak můţeme také 

libovolně ovlivňovat. Je zde také moţnost sledovat poměr lambda výfukových plynů a podle 

toho upravovat palivovou mapu. Řídící jednotka má podporu přepínání mezi dvěma mapami. 

[5] 

 

Obr. 6 Univerzální řídící jednotka DTA 
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Sledování a úprava nastavených hodnot potřebných pro chod motoru jsou 

kontrolovány pomocí příslušného softwaru jednoduše pomocí počítače přímo za chodu 

motoru. Toto hraje velice důleţitou roli při zvyšování výkonu. Jestliţe totiţ máme motor na 

motorové brzdě, můţeme ihned poznat, zda námi provedená změna softwaru způsobila 

sníţení, nebo zvýšení krouticího momentu. 

1.4. Širokopásmová lambda sonda Innovate 

Lambda sonda je čidlo umístěné ve výfukovém potrubí (Obr. 7), které má za úkol měřit 

zbytkové mnoţství kyslíku ve výfukových plynech. Toto měření se provádí zejména pro 

dosaţení co nejoptimálnější spalované směsi. Za tu se povaţuje tzv. stechiometrický poměr 

pro spalování. Ten je označován hodnotu λ = 1 a fakticky mu odpovídá poměr 14,7 kg 

vzduchu na 1 kg paliva (benzínu). Podle poměru směsi ve válci, a tím pádem mnoţství 

zbytkového kyslíku ve výfukových plynech, se na mikro pórovitých platinových deskách 

lambda sondy, mezi nimiţ se nachází pevný elektrolyt, indukuje napětí. [6]

 

Obr. 7 Lambda sonda ve výfukovém potrubí 
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Námi pouţívaná lambda sonda je součástí měřícího celku značky Innovate. 

K lambda sondě patří také diagnostický přístroj (Obr. 8), který je moţné pomocí USB 

rozhraní připojit k počítači. Díky tomu máme ihned přehled o bohatosti nasávané směsi a 

můţeme upravovat dávku paliva. Innovate dokáţe zobrazovat jak hodnotu lambda, tak i 

stechiometrický poměr. Navíc po připojení zdroje signálu také otáčky motoru. To vše je 

moţné například při testování nastavených hodnot nahrávat do záznamu a později podle toho 

upravovat palivovou mapu motoru. [7] 

 

Obr. 8  Diagnostický přístroj Innovate 

 



 

- 11 - 

 

1.5. Sestava Gizzmo 

Při optimalizaci výkonové charakteristiky motoru je potřeba předstih zapalování 

nastavit tak, aby nedocházelo k detonačnímu spalování a dosáhlo se přitom maximálního 

moţného krouticího momentu. Obecně můţeme říct, ţe předstih se zvyšujícími se otáčkami 

zvětšujeme tak, aby k největšímu nárůstu tlaku ve válci došlo těsně za horní úvratí. Předstih 

ovšem nesmí být aţ tak velký, aby došlo ke klepání motoru. Klepání motoru vzniká, kdyţ je 

spalovaná směs zapálena příliš brzy před horní úvratí. Tím dochází k hoření směsi proti směru 

pohybu pístu a z motoru se ozývá tzv. klepání.  

Sestava Gizzmo (Obr. 9) slouţí k detekci klepání motoru pomocí našeho sluchu. 

Sestava se skládá ze snímače klepání motoru, který je připojený k analogově digitálnímu 

převodníku a sluchátkům. Přes příslušný software si pak můţeme navolit, zda chceme 

poslouchat zvuk klepání buďto filtrovaný, nebo nefiltrovaný čistě tak, jak vychází ze snímače 

klepání. Můţeme také monitorovat určitý časový úsek a zpětně vyhledat, kdy k detonačnímu 

spalování docházelo. [8] 

 

Obr. 9 Sestava Gizzmo 
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2. Teoretický přehled problematiky 

Elektronické řízení moderních spalovacích motorů musí být provedeno především 

tak, aby byla zajištěna nejlepší ekologičnost provozu. Přitom musíme brát také zřetel na 

vyrobitelnost, cenu a spolehlivost. Mezi aspekty, které mají nejpodstatnější vliv na chod 

motoru, můţeme zařadit velikost úhlu předstihu záţehu, mnoţství vstřikovaného paliva, 

kvalitu paliva, mnoţství nasávaného vzduchu a samozřejmě konstrukci motoru. Nás pak 

nejvíce zajímá mnoţství vstřikovaného paliva spolu s předstihem záţehu. 

V případě velké dávky paliva je část paliva nespálena a opouští spalovací prostor 

výfukovým potrubím spolu s výfukovými plyny. Toto spalování se projevuje nedostatkem 

kyslíku a také značným zvýšením mnoţství škodlivých emisí. Mnoţství kyslíku ve 

výfukových plynech sledujeme lambda sondou umístěnou ve výfukovém potrubí a podle 

potřeby pak upravujeme dávku paliva. Tomuto způsobu řízení mnoţství paliva se říká 

Lambda regulace. 

Velikost úhlu předstihu záţehu je velice důleţité řídit, a to zejména kvůli zabránění 

detonačnímu hoření (Obr. 10), které vzniká při příliš brzkém zapálení směsi, kdyţ je píst ještě 

daleko před horní úvratí. Ale také je nutno úhel záţehu řídit z důvodu příliš pozdního zápalu, 

kdy část směsi paliva a vzduchu dohořívá ještě ve výfukovém potrubí. V obou těchto 

případech dochází k úbytku výkonu motoru.  

 

Obr. 10 Detonační hoření [9] 
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2.1. Lambda regulace 

Lambda regulace se provádí prostřednictvím regulace mnoţství vstřikovaného 

paliva, tak aby byl poměr paliva a vzduchu co nejlepší, tedy ideálně 14,7 kg vzduchu na 1 kg 

paliva. K tomu je samozřejmě třeba znát, zdali je v daném okamţiku ve spalovacím prostoru 

paliva nedostatek nebo naopak přebytek, a podle toho upravovat vstřikované mnoţství. 

Protoţe toto mnoţství by bylo velice sloţité změřit přímo, měříme jej tedy nepřímo, a to 

pomocí měření mnoţství zbytkového kyslíku obsaţeného ve výfukových plynech 

prostřednictvím tzv. Lambda sondy. 

 Lambda sonda (Obr. 11) je tedy vlastně snímač měřící mnoţství zbytkového kyslíku 

ve výfukových plynech. Jde o elektrochemický člen, který vytváří elektrický signál na 

základě chemické reakce. Tento signál se přitom mění v závislosti na mnoţství kyslíku ve 

výfukových plynech. Principiálně je funkce sondy zaloţena na chování keramického 

materiálu na bázi Zro2, který se po dosaţení určité teploty stane vodivým. Přitom tato vrstva 

keramiky odděluje od sebe navzájem dvě plynné směsi, a to směs výfukových plynů a 

okolního vzduchu. Díky pohybu kyslíkových iontů uvnitř keramického materiálu vzniká el. 

napětí, jehoţ velikost je úměrná rozdílu koncentrací kyslíku v obou směsích. Lambda sondy 

bývají vyhřívané wolframovým vláknem na 350°C. V praxi se můţeme setkat s lambda 

sondami ve více provedeních. Nejčastějším rozdílem je však různý počet vývodů od 1 aţ po 4. 

[10] 
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Obr. 11 Lambda sonda 

 U jednovodičového provedení je jako negativní vedení pouţito pouzdro sondy, to 

znamená, ţe je důleţitý vlastní kontakt sondy s výfukovým potrubím. Jednovodičové sondy 

jsou umísťovány blízko motoru ihned za svody, případně i ve svodech. A to zejména 

z důvodu absence vlastního vyhřívání sondy a potřeby dosaţení poţadované provozní teploty. 

 Při pouţití dvouvodičového provedení je ukostření provedeno prostřednictvím 

druhého vodiče. Tento druh lambdy musí být rovněţ umístěn blízko motoru kvůli absenci 

vyhřívání. 

 Třívodičová lambda sonda má jeden vodič pro přenos signálu, ukostření je 

provedeno rovněţ přes pouzdro. Zbylé dva vodiče jsou pak pouţity pro výhřev lambda sondy. 

Protoţe je sonda opatřena vlastním vyhříváním, nebývá jiţ umístěna tak blízko motoru, ale ve 

většině případů se nachází aţ v oblasti těsně před katalyzátorem a je navíc opatřena krycím 

plechem, který má zabránit okolo proudícímu vzduchu v ochlazování sondy. Při ochlazení 

sondy okolním vzduchem by totiţ mohlo docházet k chybám v samotném měření poměru 

lambda a tím pádem například k trhavému chodu motoru. 

 Rozdíl lambdy čtyřvodičové je pouze v ukostření, které není provedeno přes pouzdro 

sondy, ale samostatným vodičem vyvedeným přes řídící jednotku. 
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2.2. Princip Lambda regulace 

Při spalování směsi vzduchu a benzínu vznikají výfukové plyny, které jsou více či 

méně toxické pro ţivotní prostředí. Jejich sloţení je přitom silně závislé na vstupním poměru 

směsi paliva ke vzduchu. Existuje jakýsi nejvýhodnější poměr směsi, při kterém je produkce 

škodlivých látek nejniţší. Tento poměr se nazývá stechiometrická hodnota pro dokonalé 

spálení a odpovídá jí hodnota součinitele λ=1. Matematicky je součinitel lambda definován 

jako poměr motorem spotřebovaného mnoţství vzduchu (M) k mnoţství, které by bylo 

potřebné pro dokonalé spálení směsi (Mt-teoretická spotřeba vzduchu). [11] 

  
 

  
 

Pokud dojde při poměru λ=1 k přidání paliva, jde o směs bohatou (λ<1) a palivo 

(uhlovodíky) se spálí jen z části. Tím pádem stoupne koncentrace uhlovodíku a oxidu 

uhelnatého ve výfukových plynech. Při spalování chudé směsi (λ>1) se palivo spálí beze 

zbytku a ve výfukových plynech zůstane přebytek kyslíku, ale vzhledem k tomu, ţe se 

odpařuje menší mnoţství paliva, zhoršuje se vnitřní chlazení motoru, a to můţe vést aţ k jeho 

přehřátí. Graf produkce výfukových plynů v závislosti na poměru lambda můţeme vidět na 

obrázku 12. 

 

Obr. 12 Graf pásma lambda [11] 
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Při pouţití příliš chudé nebo naopak bohaté směsi paliva uţ nemůţe dojít k zapálení 

směsi. Hranice pro zapálení bohaté směsi je přitom asi λ=0,7 a chudé směsi asi λ=1,3. 

Moderní motory pracují přitom s chudou směsí, a to aţ k λ=1,15.  

Úloha systému regulace hodnoty λ tedy spočívá především v udrţení této hodnoty 

v určitém rozsahu. Pro správnou funkci katalyzátoru je potřeba zachovat poměr λ=0,98 aţ 

λ=1,02. Pro dosaţení této hodnoty je proto nutno pouţít uzavřený regulační okruh se 

snímačem (lambda sondou), který měří potřebnou hodnotu λ a odesílá ji dále do ŘJ. Řídící 

jednotka pak vytváří potřebný akční zásah v podobě regulace mnoţství vstřikovaného paliva. 

2.3. Řízení bodu zážehu 

Směs ve válci musí být zaţehnutá ve správný okamţik (Obr. 13), jinak by docházelo 

ke klepání motoru, nebo ke zbytečné ztrátě výkonu motoru. Většinou je směs zaţehnuta, ještě 

neţ je píst v horní úvrati (předstih). Při určení bodu záţehu musíme brát ohled zejména na 

rychlost hoření zapalované směsi, otáčky motoru, oktanové číslo paliva, teplotu spalovacího 

prostoru a kompresní poměr. Rychlost hoření se mění nejvýrazněji vzhledem ke směšovacímu 

poměru, chudší směs hoří pomaleji, proto ji musíme zapálit dříve. Při větších otáčkách roste i 

pístová rychlost, je proto nutno směs zaţehnout dříve, aby měla čas prohořet. Oktanové číslo 

je mírou odolnosti proti klepání, proto u benzínu s menším oktanovým číslem musíme nutně i 

zmenšit předstih. V případě většího kompresního poměru musíme předstih také zmenšit, 

protoţe se vzrůstajícím tlakem roste rychlost hoření. 

 

Obr. 13 Správný okamžik zážehu směsi [12] 



 

- 17 - 

 

Na obrázku 14 můţeme vidět vývoj tlaku ve válci v závislosti na zvoleném bodu 

záţehu. Při správně zvoleném předstihu je tlak i teplota ve válci maximální na začátku 

expanzního zdvihu, těsně za horní úvratí. Směs musí být ovšem zapálena ještě před horní 

úvratí, protoţe musíme počítat s dobou hoření směsi. Zapálíme-li směs předčasně, vzroste tlak 

i teplota ještě před horní úvratí v době kompresního zdvihu, takţe působí proti pohybu pístu. 

Protoţe se zvětší kompresní práce, tím pádem i tlak, dochází zpravidla k náhlému 

samovznícení paliva, vzniká tlakový ráz a dochází ke klepání motoru. Při pozdním zapálení 

probíhá dohoření směsi aţ v době expanzního zdvihu. Celý děj proto probíhá za niţšího tlaku 

a menšího vyuţití tepla pro mechanickou práci. Přitom je teplota výfukových plynů vyšší a 

dochází k většímu zahřívání motoru. Za menšího tlaku navíc hoří směs pomaleji, takţe můţe 

docházet k dohořívání směsi ve výfukovém potrubí. To způsobuje především velké tepelné 

namáhání výfukového ventilu. [13] 

 

Obr. 14 PV diagram zážehového motoru [14] 
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Protoţe se ideální velikost předstihu záţehu neustále mění, není ji tedy moţno předem 

určit a musí být v určitém rozmezí měnitelná podle okamţitého provozního stavu motoru.  

V praxi pouţíváme dva rozlišné způsoby regulace, a to buď mechanickou regulaci, nebo 

elektronickou. 

 

2.3.1 Mechanická regulace předstihu zážehu 

Mechanická regulace předstihu záţehu byla pouţívána u starých motorů, kde byl k 

celému řízení záţehu směsi pouţit rozdělovač (Obr. 15), jenţ zajišťoval jak distribuci 

vysokého napětí k jednotlivým svíčkám přes zapalovací kabely, tak i řízení bodu záţehu. 

Rozdělovač je poháněn mechanicky, většinou přímo od vačkové hřídele. Z hlediska regulace 

předstihu záţehu, která je uskutečňována rozdělovačem, se zde jedná o změnu předzápalu v 

závislosti na podtlaku v sacím potrubí a otáčkách motoru. 

 

Obr. 15 Rozdělovač [14] 
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Při podtlakové regulaci (Obr. 15) se předstih mění pohybem ramínka přerušovače 

v rozdělovači, který je přichycen přes čep na otočnou základní desku rozdělovače, která se 

natáčí za působení vhodně přivedeného podtlaku ze sacího potrubí na podtlakovou 

membránu. Jestliţe se bude škrtící se klapka uzavírat, směs se bude ochuzovat a podtlak 

v sacím potrubí vzroste. Tento podtlak vyvolá svým působením na membránu sílu, v důsledku 

jejíhoţ působení se přes táhlo regulátoru natočí základní deska rozdělovače, která se bude 

otáčet ve směru šipky. Deska rozdělovače se bude natáčet proti směru otáčení hřídele 

rozdělovače a úhel předstihu záţehu se bude zvětšovat. [14], [15] 

 

Obr. 16 Podtlakový regulátor[14] 
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Odstředivý regulátor (Obr. 17) mění velikost úhlu předstihu záţehu jen v závislosti na 

otáčkách motoru působením odstředivé síly, která působí proti síle pruţin na odstředivé 

závaţí. Natáčením těchto závaţí dochází zároveň k natočení vačky přerušovače. 

 

Obr. 17 Odstředivý regulátor [14] 

Tento způsob regulace však pracuje jen v úzkém spektru otáček, a to podle typu 

zvolených pruţin, které zajišťují závaţí ve výchozí poloze. Ve většině typů pouţívaných 

regulátorů jsou pruţiny zvoleny takové, aby regulátor pracoval v niţších otáčkách. Funkční 

charakteristiku odstředivého regulátoru můţeme vidět na obrázku 18. [14] 
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Obr. 18 Charakteristika odstředivého regulátoru [11] 

 

2.3.2 Elektronická regulace předstihu zážehu 

Za pouţití elektronické regulace jsme schopni dosáhnout daleko přesnějšího bodu 

záţehu a tím i většího krouticího momentu a výkonu při současně zvětšené ţivotnosti motoru. 

To je dáno tím, ţe při elektronickém řízení je reakce ŘJ na změny provozního stavu motoru 

daleko rychlejší a přesnější, neţ tomu bylo u mechanické regulace, kdy navíc nešlo dosáhnout 

regulace úplně ideální a závislé na tolika provozních stavech, jako při regulaci elektronické, 

kdy je pro určení bodu záţehu pouţito více veličin. Tento rozdíl je dobře patrný na 

trojrozměrných zobrazeních regulace předstihu na obrázku 19. [14] 

Pro kaţdý provozní stav motoru jsou přitom v řídící jednotce naprogramovány 

příslušné hodnoty bodu záţehu, tak aby za ţádných okolností nedocházelo k detonačnímu 

hoření a zároveň nedocházelo k pozdnímu zapálení směsi. 
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Obr. 19 Porovnání datových polí při elektronické a mechanické regulaci [14] 
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Protoţe nelze bod záţehu dopředu přesně určit, vkládáme přesnější velikost předstihu 

do řídící jednotky aţ při reálném mapování na motorové brzdě na základě měření krouticího 

momentu, lambda poměru a detekce klepání. Motory bývají proto vybaveny tzv. snímačem 

klepání (Obr. 20). Jedná se o piezoelektrický snímač přišroubovaný přímo k bloku motoru.               

V případě, ţe dojde ke klepání, indukuje se na piezoelektrickém prvku snímače napětí, které 

je dále zpracováváno ŘJ a podle toho je příslušně upravován předstih.  

 

 

Obr. 20 Snímač klepání motoru  
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3. Postup mapování motoru 

Mapování probíhalo na výše uvedené motorové brzdě SF-902, motoru 1,4 MPi při 

pouţití univerzální programovatelné jednotky DTAS60PRO. Základní mapa, na které byl 

motor poprvé spuštěn, byla odvozena od podobného motoru, který jiţ byl provozován na 

DTA jednotce. Při vlastním mapování se přitom jako první měnila velikost dávky paliva, tak 

abychom dosáhli poměru lambda co jak nejblíţe k 1, poté byla provedena úprava předstihu. 

Tyto úpravy byly prováděny za pomocí tzv. Dyno boxu (Obr. 21). 

 

Obr. 21 Dyno box  
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Z důvodu, ţe je motor na motorové brzdě pod neustálým zatíţením, je nutné dbát po 

celou dobu mapování ohled na teplotu motoru a výfukového potrubí, které jsou zobrazovány 

na obrazovce řídícího stanoviště. Také je důleţité kontrolovat tlak oleje, který je bohuţel 

kontrolovatelný pouze uvnitř kopky na panelu brzdy (Obr. 22). 

 

Obr. 22 Kontrolní panel brzdy 

3.1. Změna dávky paliva 

Změna dávky paliva byla prováděna pro kaţdé jmenovité otáčky a stupně zatíţení 

zvlášť. Na ovládacím panelu motorové brzdy (Obr. 23) byl přitom navolen počet otáček, který 

má být udrţen, pedálem akcelerátoru pak bylo nastaveno patřičné zatíţení.  

 

Obr. 23 Ovládací panel motorové brzdy 
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Při samotném mapování se upravovala vlastní dávka paliva v závislosti na poměru 

lambda, přičemţ zde byla snaha dosáhnout ideálně poměru λ=1. Údaje o poměru λ zobrazoval 

diagnostický přístroj Innovate. Změna velikosti dávky paliva se prováděla přímo v palivové 

mapě pomocí dyno boxu. Změněné hodnoty jsou přitom zobrazovány zeleně, aby bylo moţné 

spolehlivě rozpoznat políčko jiţ upravované od neupravovaného (obr. 24). Po změně těchto 

hodnot stačilo mapu za chodu motoru nahrát přímo do ŘJ DTA. Ta začala ihned pracovat 

s novými hodnotami, takţe bylo okamţitě vidět, zda patřičný zásah byl cestou k lepšímu, 

nebo horšímu. Celý tento cyklus je přitom pro správné naladění motoru potřeba několikrát 

opakovat, nejlépe pro kaţdé otáčky i zatíţení. 

 

Obr. 24 Úprava palivové mapy 
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3.2. Změna bodu zážehu 

Změna předstihu záţehu byla prováděna rovněţ pomocí dyno boxu. Přitom byla 

pouţita sluchátka Gizzmo pro poslech hranice klepání. Nastavení probíhalo postupným 

zvětšováním předstihu (Obr. 25), přičemţ při poslechu nesměl být ve sluchátkách slyšitelný 

zvuk klepání. Jakmile byl zvuk klepání slyšitelný, muselo dojít ke sníţení předstihu.  

 

Obr. 25 Úprava předstihu zážehu 

3.3. Dolaďování mapy 

Po správném nastavení dávky paliva a změně předstihu docházelo většinou 

k opětovné malé změně hodnoty lambda a někdy také došlo ke klepání motoru. Proto byly 

nutné nové úpravy v mapování, nyní uţ však probíhalo jen jemné doladění některých hodnot, 

po kterém bylo provedeno zkušební měření výkonu motoru a kontrola meze klepání. 
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4. Výsledky měření krouticího momentu 

Měření krouticího momentu  bylo provedeno na motorové brzdě SF-902. Nejdříve 

byl změřen krouticí moment s původní mapou. Další měření pak probíhaly s upravenou 

mapou. 

4.1. Výkonová charakteristika původní mapy 

Mapa, která byla v řídící jednotce DTA před naší úpravou, byla optimalizována bez 

pouţití širokopásmové Lambda sondy Innovate a bez detekce klepání Gizzmo. Pro měření 

výkonu byl pouţit automatický test. Výkon motoru byl měřen několikrát, přičemţ naměřené 

výkonové charakteristiky byly shodné. 

 

Obr. 26 Výkon motoru před úpravou mapy řídící jednotky 
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Na obrázku 26 můţeme vidět, ţe maximální výkon naměřený při pouţití této mapy 

byl 48 kW při 5000 ot./min a maximální krouticí moment 114 Nm při 3250 ot./min. 

Naměřené hodnoty jsou dokonce ještě vyšší neţ hodnoty, které udává výrobce motoru, ten 

udává výkon 45 kW při 5000 ot./min. a maximální krouticí moment  112 Nm ve 2500 ot./min.  

4.2. Výkonová charakteristika motoru při použití upravené 

mapy 

Měření výkonu po úpravě mapy řídící jednotky probíhalo za stejných podmínek jako 

při měření před úpravou mapy. To znamená, ţe k měření výkonu byla pouţita stejná 

motorová brzda i stejný typ výkonového testu. Tím byl maximálně minimalizován výskyt 

chyb měření. 

 

Obr. 27 Výkon motoru po úpravě mapy řídící jednotky 

Na obrázku 27 můţeme vidět výkonovou charakteristiku naměřenou po úpravě mapy 

řídící jednotky. Maximální výkon, kterého při měření motor dosahoval, byl 51 kW při 5000 

ot./min. Krouticí moment byl maximálně 117 Nm při 3000 ot./min. 
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4.3. Vyhodnocení naměřených charakteristik 

Graf na obrázku 28 nám znázorňuje výkonové charakteristiky za pouţití neupravené 

a upravené mapy. 

 

Obr. 28 Porovnání výkonu motoru při použití upravované a neupravované mapy řídící jednotky 

Nárůst výkonu motoru je patrný v celém spektru otáček, nejvíce však nad 5000 

ot./min. Zvýšení výkonu nad hranicí 5000 ot./min. je způsobeno zejména z důvodu zvětšení 

dávky vstřikovaného paliva. Spalovaná směs byla totiţ ve vyšších otáčkách příliš chudá. 
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Porovnání krouticího momentu naměřeného před úpravou mapy řídící jednotky a po 

ní můţeme vidět na obrázku číslo 29. 

 

Obr. 29 Porovnání krouticího momentu motoru při použití upravované a neupravované mapy řídící 

jednotky 

Ke zvýšení krouticího momentu v celém spektru otáček došlo díky lepšímu nastavení 

předstihu záţehu za pouţití snímače klepání Gizzmo. K největšímu zvýšení krouticího 

momentu došlo v rozmezí od 2500 ot./min. do 3000 ot./min., kde bylo odstraněno klepání 

motoru, ke kterému docházelo při chodu na neupravovanou mapu. Oproti původní námi 

neupravované mapě je maximální nárůst krouticího momentu 11 Nm a to ve 2500 ot./min. 
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Závěr 

Cílem bakalářské práce bylo zvýšení výkonu a krouticího momentu motoru s 

ohledem na dlouhodobou ţivotnost. Mapa „základní“, kterou jsme modifikovali, dosahovala 

niţších výkonových parametrů. Také u této mapy docházelo při vyšším zatíţení, zejména v 

nízkých otáčkách, k detonačnímu spalování, které by bylo v delším pracovním cyklu motoru 

degradující. Na základě údajů z širokopásmové lambda sondy a monitorování hranice klepání 

při mapování motoru jsme docílili vyššího krouticího momentu prakticky ve všech 

provozních stavech motoru a navíc jsme razantně sníţili výskyt klepání. 

Pro tuto práci bylo nutné nastudovat manuály jednotlivých částí měřících systémů a 

teoretické základy funkce a průběhu spalování směsi paliva a vzduchu ve válci motoru a další 

potřebné materiály k pochopení celého procesu mapování a individuálních úprav spalování 

pístového motoru. 

Výsledkem bakalářské práce je úspěšná optimalizace průběhu krouticího momentu 

motoru, která byla provedena s ohledem na lambda poměr a mez klepání. Po této optimalizaci 

dosahuje motor celkově lepších výkonových parametrů. Vzhledem k tomu, ţe se za chodu 

razantně sníţil výskyt klepání motoru, sniţuje se i namáhání mechanických částí a prodluţuje 

se tak teoretická ţivotnost motoru. 

Domnívám se, ţe další bezpečné zvýšení výkonu motoru při pouţití řídící jednotky 

DTAS60PRO jiţ není cestou softwarové optimalizace moţné, při dalším zvětšování předstihu 

za cílem zvýšení krouticího momentu by totiţ jiţ docházelo k detonačnímu spalování, které 

by způsobovalo přílišné namáhání mechanických částí motoru a sniţovalo jeho ţivotnost. Je 

zde však moţnost pouţití modernějšího typu řídící jednotky, která dokáţe zpracovávat 

informace ze snímače klepání aktuálně za chodu motoru a podle toho příslušně upravovat 

předstih v závislosti na výskytu klepání a dalších provozních stavech motoru. Díky tomu lze 

dosáhnout většího předstihu záţehu, tím pádem i většího krouticího momentu a přitom 

zamezit detonačnímu spalování. 
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