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ANOTACE BAKALAŘSKÉ PRÁCE 

KOVÁČ, J. Elektronické řídicí systémy spalovacích motorů : bakalářská práce. Ostrava : 

VŠB – Technická univerzita Ostrava, Univerzitní studijní programy, 2012, 84 s. Vedoucí 

práce: Šimoník, P. 

V této práci bude pojednáno o čtyřdobých zážehových a vznětových motorech. Také 

zde budou popsány jejich vlastnosti, charakteristické prvky a základní princip. Spalovací 

motory jsou v dnešní době neodmyslitelné, a proto se jimi bude tato práce zabývat 

především z hlediska mechatroniky. Dále bude zkoumáno a popisováno zapalování směsi 

obou typů motoru. Velmi důležitým bodem budou i jejich řídicí a regulační strategie. Po 

teoretické části přichází část praktická, kde bude na jednotlivých typech motorů proměřena 

funkce řízení motoru řídicí jednotkou, v závislosti na předem nasimulovaných rozličných 

stavech. Např. u vznětového motoru bude zjišťováno chování motoru, při odpojeném 

snímači váhy vzduchu. A to několika diagnostickými zařízeními. 

ANNOTATION OF BACHELOR TEHSIS 

KOVÁČ, J. Electronics Control Systems of Combustion Engine : Bachelor thesis. Ostrava : 

VŠB – Technical University of Ostrava, Study programs of the university, 2012, 84 p. 

Theasis head: Šimoník, P. 

This article will be discussed for four-stroke gasoline and diesel engines. Also 

described here are their properties, characteristic features and the basic principle. Internal 

combustion engines are now inseparable, and therefore they will deal with this article 

primarily in terms of mechatronics. It will also be studied and described a mixture of both 

types of ignition engine. Very important point will be their command and control 

strategies. After the theoretical part, practical part comes, where will be engines of various 

types of motor control function measurement control unit, depending on various conditions 

simulated in advance. For example the diesel engine behavior will be investigated when 

the sensor weight of air. And several diagnostic devices. 

KLÍČOVÁ SLOVA Spalovací motor, Elektronické řízení, Regulace, Diagnostika 

KEY WORDS Combustion Engine, Electronic Control, Regulation, Diagnostic 
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Seznam použitých symbolů a značek 

ABS – protiblokovací systém 

ASR – systém regulace prokluzu kol 

cca – cirka 

DÚ – dolní úvrať  

EDC – elektronická regulace paliva vznětových motorů  

ESP – elektronický stabilizační program 

Gdi – přímé vstřikování benzínu 

HÚ – horní úvrať 

n – otáčky 

např. – na příklad 

obr. – obrázek 

Tdi – přímé přeplňované vstřikování 

tj. – to je 

tzv. – takzvané 

λ – lambda 

 

°C – jednotka teploty 

hPa - jednotka tlaku 

Hz – jednotka frekvence 

kg – jednotka hmotnosti 

kV, V - jednotka napětí 

mJ – jednotka energie 

mm
3
 – jednotka objemu 

N – jednotka síly 

Nm – jednotka krouticího momentu 

S, mS – jednotka času 
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1 Úvod 

Bakalářská práce bude orientována na určité druhy řídicích elektronických systému 

spalovacích motorů. V první a zároveň nejhlavnější části se seznámíme s dvěma 

základními typy spalovacího motoru vyskytujícího se v dnešní době v nejrůznějších 

dopravních prostředcích, jako je např. automobil. Jelikož je lidem už celé století blízké 

využívání přeměny energie jednoho typů na jiný skrze určité mechanismy, tak bude v práci 

objasněn základní princip funkčnosti čtyřdobého zážehového a čtyřdobého vznětového 

motoru, samozřejmě i jejich závislosti, charakteristické prvky, respektive celé celky 

určující primární vlastnosti chování motorů. Analogicky jako u robotického systému 

používají spalovací motory senzory a efektomery. Tyto prvky jsou již neodmyslitelné i 

v dopravním průmyslu, proto zde o nich bude také pojednáno především z hlediska 

mechatroniky. 

Faktem je, že elektronika v řízení bude hrát po celou dobu práce hlavní roly, jelikož je 

neodmyslitelná a to ať už při zapalování směsi u jednotlivých typů spalovacích motorů 

přes dopravu vzduchu, dopravu paliva, funkcí zpětného vedení výfukových plynů nebo u 

např. EDC vznětových motoru. Bude také pojednáno o regulacích, neboť přispívají 

kladným přínosem k řízení a parametrizování chování a vlastností správného chodu 

motoru. Značný význam má tedy programátorem nastavená regulační struktura a její 

charakter. 

Po získaných znalostech z vypracování teoretické části, bude následovat část praktická, 

kde bude na jednotlivých typech motorů proměřena funkce řízení motoru řídicí jednotkou 

v závislosti na rozličných stavech předem nasimulovaných. U zážehového motoru bude 

jedno z měření např. zjišťování chování motoru, při simulované teplotě chladicí kapaliny. 

Jak velké změny budou akčními členy vyvolány a také chování řídicí jednotky, zda-li bude 

schopna rozpoznat simulovaný snímač od skutečného, nebo jestli bude určitým způsobem 

omezeno možné nastavení teploty simulovaným snímačem. Jednotlivé měření a ověření 

funkcí řídicích jednotek ať už vznětového nebo zážehového motoru budou popsány a 

objasněny.  

Jelikož je několik možností zjišťování chování motorů a jeho vlastností bude v práci 

také měření provedeno několika možnými způsoby různými diagnostikami. 
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2 Historie a princip spalovacích motorů 

V roce 1876 August Otto sestrojil a uvedl v činnost první čtyřdobý motor. Tento 

prototyp nesplňoval některé základní „strojařské“ principy, nebyla důkladně promyšlena 

nejdůležitější část při vzájemném pohybu dvou a více mechanických částí, kterou je 

mazání. Nebyl to však jediný problém, písty respektive kroužky, po krátké době otáčení 

klikového hřídele ztrácely své vlastnosti a docházelo k velké netěsnosti a úbytku 

komprese. Základní myšlenkou, po této zkušenosti bylo najít, vhodnější tvar spalovacího 

prostoru. Tato událost byla zásadním krokem v historii lidstva a spalovacích motorů. O tři 

roky později tj. v roce 1879 se podařilo Karlu Benzovi, rozběhnout s pravidelným chodem 

první dvoudobý motor, který hrál a dodnes hraje svou podstatnou roli, používá se např. u 

motocyklů menších objemových kubatur. Průlom ve světě spalovacích motoru nastal na 

konci osmnáctého a začátkem devatenáctého století. Tendence byla v rozvoji elektroniky a 

dnes se díky ní sklízí zasloužené úspěchy. [14] 

2.1 Princip funkčností spalovacích motorů 

Spalovací motor bývá označován jako mechanický tepelný nástroj, který svou funkcí 

tj. spálením paliva dokáže přeměnit jeden typ energie na jiný. Jedná se o přeměnu 

chemické energie na energii tepelnou. Tato energie se díky speciálních prvků a funkčních 

celků upravuje na energii mechanickou, tou lze následně tak manipulovat, aby sloužila 

lidem a byla konána mechanická práce.  [22] [20] 

2.2  Spalovací motor a životní prostředí 

Spalovací motor, jakéhokoliv typu, který je použitý třeba v osobním automobilu, by 

měl lidem přinášet užitek, pohodlí, jistotu funkčnosti a v neposlední řadě radost. Každá 

událost v dějinách a také to lze krásně vidět i dnes, má své „pro“ a „proti“. Je tomu tak i 

u spalovacího motoru osobního automobilu. Při spalování pohonné hmoty, dochází 

k zatížení životního prostředí škodlivými emisemi a následnému ovlivnění člověka tímto 

prostředím. Je tedy nezbytně nutné regulovat množství karcinogenních chemických látek 

obsažených v našem okolí. Mezinárodní normy nám dnes určují takové nastavení 

parametru spalovacích motorů, aby nedocházelo k překračování limitních stavu např. oxidu 

dusíku. Snižování škodlivých látek je realizované pomocí „filtrů“, tzv. katalyzátory. 
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3 Čtyřdobý zážehový motor 

Tento typ motorů je také znám pod pojmem OTTŮV motor. Je to spalovací motor 

s externí soustavou zapalování. „Dokáže přeměnit energii obsaženou v palivu na energii 

pohybovou“. Základní provedení nebo i „myšlenka“ tohoto typů motoru je díky vytvořené 

směsi vstřikovací soustavou, mimo spalovací prostor motoru. Při pohybujícím se pístu 

z horní úvratě do dolní, dochází k nasávání směsi do spalovacího prostoru, kde je 

v následném cyklu při kompresi stlačen. Časově řízené zapalování, za pomocí zapalovací 

svíčky, ve správný okamžik zažehne stlačenou směs. Dochází k expanzi, uvolněná energie 

ovlivněná několika faktory např. výhřevnosti směsi (vlhkost vzduchu), navýší tlak ve válci 

a píst se díky přeměněné energii pohybuje znovu z horní do dolní úvratě. Po expanzi se 

spálená směs (plyny) odvádí pohybem pístů do horní úvratě a nastává doba výfuku. 

Pracovní cyklus spalovacího motoru proběhne za čtyři zdvihy pístu tj. dvě otáčky 

klikového hřídele viz obr. 3.1. [8] 

3.1 Jednotlivé doby spalovacího procesu zážehového motoru 

Doba sání – díky pohybujícímu se pístu z HÚ do DÚ vzniká ve válci podtlak zhruba 

kolem (0,01-0,03 MPa). Vzhledem k tomu, že je tlak v okolí vyšší než tlak ve válci, 

dochází k nasávání vzduchu do sacího systému tlakem 0,07 – 0,09 MPa. Následuje 

směsování vzduchu s palivem a vzniká tzv. zápalná směs, která přes otevřený sací ventil 

proudí do válce motoru. Sací ventil je otevírán už v době 4. tj. doba výfuku. Je to z důvodu 

lepšího naplnění válce čerstvou směsí a v souvislosti s tím, i zvětšení plnící účinnosti a 

výkonu spalovacího motoru. Otevírání již zmíněného sacího ventilu probíhá 40° před HÚ, 

výfukový ventil se zavírá zhruba 0 – 30° za HÚ v době sání. Proudící výfukové plyny 

vytvářejí určitý podtlak, jenž je základním kamenem proudění čerstvé náplně do válce, 

ještě před tím, než dojde k samotnému sání. Při obou otevřených ventilech a při jejích 

překrytí dochází k tzv. střihu.  [9] 

Doba komprese - v této době je vykonáván pohyb pístu z DÚ do HÚ a dochází 

k stlačování nasáté směsi. Sací ventil je uzavírán zhruba při 35° za DÚ a výfukový ventil je 

již uzavřen. Při stlačování směsi dochází k zvýšení teploty, která může dosahovat na konci 

této doby až 500°C, samozřejmostí je i zvyšování tlaku, který může vystoupat až k 1,8 

MPa. Chvíli před dobou, kdy píst dojde do HÚ, dochází k přeskočení jiskry na zapalovací 

svíčce. Primárně je to nastaveno tzv. předstihem, který je proměnný. [9] 
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Doba expanze - je doba pracovního procesu spalovacího motoru, při které píst a s ním 

spojený mechanismus koná práci. Směs je zapálená díky jiskry, která přeskočí na 

elektrodách vysokonapěťové svíčky. Doba, která uplyne od přeskoku jiskry do 

maximálního rozvinutí plamene ve válci, je asi 1ms. To je důvodem přeskoku jiskry 

v závislosti na otáčkách motoru 0 °- 45° před HÚ a to za předpokladu správného průběhu 

hoření, aby bylo dosaženo ve spalovacím prostoru teploty kolem 2000 - 2500° C a tlak 

kolem 5MPa. Jak sací, tak i výfukový ventil je uzavřen. Výbuch zapálené a hořící směsi 

tlačí píst z HÚ do DÚ. [9] 

Doba výfuku - doba výfuku je poslední dobou spalovacího motoru, nastává při pohybu 

pístu směrem k HÚ nahoru. Výfukový ventil je otevírán před DÚ z důvodu lepšího odvodu 

výfukových plynů z válce. Tlakem 0,4 MPa, který je na konci EXPANZE, proudí 

výfukové plyny až rychlostí zvuku z válce ven. [9] 

 

Legenda: A - Doba sání  2 – Válec 

 B - Doba komprese 3 – Zapalovací svíčka 

 C - Doba expanze 4 – Výfukový ventil 

 D - Doba výfuk 5 – Sací ventil 

 1 – Píst 6 – Ojnice 

Obr. 3.1 Čtyřdobý pracovní oběh zážehového motoru [9] 

3.2 Poměr paliva se vzduchem 

Z důvodů velmi krátkého časového úseku pro úplné spálení směsi paliva (proces 

spalování ukončen krátce za HÚ) musí být molekuly kyslíku a paliva vedle sebe. Potřebné 

molekuly kyslíku jsou obsaženy zhruba v 21 %  nasávaného vzduchu. Tento procentuální 

údaj je důvodem, proč je potřeba tolik vzduchu k dokonalému spálení směsi ve válci, 
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z toho vyplývá tzv. stechiometrický poměr. Ten nám říká, že ke spálení 1 kg paliva benzínu 

je zapotřebí 14,7 kg vzduchu. Je to tzv. teoretický směšovací poměr. [9] [8] 

Dojde-li při spalování ke stechiometrickému provozu motoru, měla by LAMBDA být 

rovná 1. Skutečný směšovací poměr není autentický s teoretickým směšovacím poměrem 

a liší se od něj v závislosti na teplotě, zatížení a otáčkách motoru. Je-li větší podíl paliva, 

hovoří se o bohaté směsi např. 1:12, v opačném případě třeba 1:16 to je tzv. chudá směs. 

Důležitým poznatkem je, že směs může být zapálená pouze tehdy, pokud jsou v toleranci 

směšovací poměry horní a dolní mezí zápalnosti. Pro příklad to je nějakých 1:7,4 nebo 

1:19,2. Viz obr. 3.2. Na dalším obrázku tj. obr. 3.3 si lze povšimnout vlivu součinitele 

přebytku vzduchu na složení emisí. [9] [8] 

 

Obr. 3.2 Směšovací poměry, podíl vzduchu [9] 



 

15 

 

Obr. 3.3 Vliv součinitele přebytku vzduchu na složení emisí [11]  

3.3  Základní provozní podmínky vztažené k poměru paliva se 

vzduchem 

V dnešní době odpovídá skutečný poměr při nejnižší spotřebě paliva kolem 15 až 18 

kg vzduchu na 1 kg paliva, to tedy znamená, že při spálení jednoho litru benzínu je 

nezbytné zhruba 10 000 litrů vzduchu. Niance poměru vzduchu s palivem nastávají v 

různých provozních režimech, kdy třeba u nezahřátého, lépe řečeno studeného motoru, je 

směs vzduchu a paliva ochuzována. To je obraz nedostatečného promíchání nasávaného 

vzduchu s palivem, vlivem nízkých teplot, srážení paliva na stěnách a taktéž nízkého 

odpaření paliva. K vyrovnání těchto rozdílů a k lepšímu nastartování studeného motoru, je 

nutné přivedení vyššího množství paliva. [11] 

U tzv. částečného zatížení je důležité korigovat směs paliva tak, aby byla minimální 

spotřeba. Odvíjí se od toho také příslušné emisní limity. [11] 

Dochází-li k plnému otevření škrticí klapky, musí motor ekvivalentně odevzdávat 

největší možný točivý moment a samozřejmě i co největší výkon. Směs paliva se 

vzduchem je obohacována na lambdu rovno přibližně 0,9. Toto obohacení je také velmi 

důležitou součástí pro „dobré“ chování motoru, respektive automobilu při zrychlování. Při 

rychlejším otevírání škrticí klapky, dochází ke krátkodobému ochuzování směsi vlivem 

omezeného odpaření paliva způsobené větším tlakem v sacím potrubí. Při brždění motorem 

a tzv. deceleraci, dochází k přerušení dodávky paliva, tak jsou snižovány škodlivé látky a 

spotřeba paliva. Zatím nejúčinnější metoda ke snížování škodlivých látek výfukových 

plynů u zážehových motorů je lambda regulace ve spojení s katalyzátorem. Používají se 

třícestné nebo selektivní katalyzátory výfukových plynů, umožňující snížení hodnot 

uhlovodíků, oxidů uhelnatých a dusíku téměř až o 90 procent původní hodnoty. Správný 
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název katalyzátoru je KATALYCKÝ KONVERTOR, skládá se z nerezového plechového 

obalu a monolitu obsahující vrstvu katalyckou.  [11] 

3.4  Zapalovací systémy 

Všechny benzínové motory potřebují ke své funkci tj. k zapálení směsi paliva 

a vzduchu „cizí“ zapalovací soustavu – zdroj. Hlavním úkolem je vytvoření elektrického 

výboje, musí dojít k přeskočení tzv. jiskry na zapalovací svíčce a to za všech provozních 

podmínek. K tomu všemu je potřeba přetransformování nízkého napětí na velice vysoké. U 

osobních vozidel bývá malé napětí většinou okolo 12 V, vysoké je řádově v kilovoltech 

kolem 8 až 24 kV a to s kombinací dostatečného množství zápalné energie tak, že při 

každém kompresním zdvihu je výboj na elektrodách svíčky s co nejdelší dobou hoření 

oblouku. Dalším důležitým parametrem je bod zážehu, který se musí přizpůsobovat 

provozním podmínkám tj. např. zatížení a otáčkám motoru. Při této operaci přizpůsobení 

dochází nejen k optimalizaci točivého momentu s výkonovou závislosti, ale také 

k maximálnímu omezení přebytečné spotřeby paliva a podílu škodlivých látek ve 

výfukových plynech. Jistý význam dostatečné energie a doby hoření oblouku je i 

v omezení, lépe řečeno zabraňování detonačního spalovaní. [11] 

Okamžik zapálení směsi je závislý zejména na velikosti otáček při určitém zatížení 

motoru. Důvod závislosti se odvíjí od základní funkce a vyplývá z toho, že doba prohoření 

směsi je při konstantním plnění, se současným konstantním poměrem paliva a vzduchu 

konstantní. Proto musí být zapálená směs při zvyšujících se otáčkách dříve. Toto chování 

zapalování v závislosti otáček a zatížení je zpracováno do role tzv. předstihu, který je 

definován jako doba, která uplyne od okamžiku zážehu do okamžiku, kdy píst dojde do 

horní úvratě, při kompresním zdvihu. Kdysi a v nejjednodušších případech, byla funkce 

předstihu vykonávána odstředivě a podtlakově.  [11] 

Elektronické systémy zohledňuji i vlivy, jimiž bývá např. teplota a složení směsi. 

Regulační hodnoty každého funkčního celku jsou mezi sebou navzájem propojeny a díky 

propočtům řídicí jednotky z nich lze určovat předstih.  [11] 

Zapalovací napětí, respektive jeho velikost a tím i napětí zapalovací soustavy, je 

závislé na součiniteli přebytku vzduchu, tlaku ve válci, plněním válce a jiných důležitých 

faktorech, které se dají ovlivnit člověkem např. dostatečně opečovávaný akumulátor, 

relativní čistota soustavy, výrobcem stanovena vzdálenost elektrod svíček a jiné. Potřebná 
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energie k zapálení směsi je někde u 0,2 mJ při homogenní směsi vztažené 

k stechiometrickému poměru. Směs s turbulencí, tedy bohatší, vyžaduje přes 3 mJ, ovšem i 

tato hodnota nám udává pouze malé procento energie z celkové energie elektrického 

oblouku na zapalovací svíčce. [11] 

3.5  Druhy zapalovacích systémů (soustav) 

 Jednotlivé systémy se dají rozdělit dle mnoha kritérií. Základními systémy jsou: 

 cívkové zapalování, 

 tranzistorové zapalování, 

 elektronické zapalování, 

 plně-elektronické zapalování.  

Tyto čtyři systémy zapalování bývají označovány autory různě, příkladem je cívkové 

zapalování, jehož ekvivalentním názvem je bateriové nebo konvenční zapalování. 

  [11, s. 28] 

 Další skupiny zapalování jsou většinou předchůdcem jednoho ze čtyř uvedených, 

nebo určitá modifikace. Vůbec jedno z prvních zapalovacích soustav bylo: 

 magnetové (magnetové kontaktní) zapalování, s mnoha modifikacemi např. 

rotující cívka a pevný permanentní magnet nebo rotující permanentní magnet 

a statická cívka, poslední velice známa kombinace je rotující magnetický můstek 

a nepohybující se permanentní magnet i cívka.                                                     [16] 

Modifikace elektronického zapalování mohou být např.: 

 zapalování s elektronickým odlehčením kontaktů přerušovače, 

 elektronické zapalování s použitím klasického přerušovače, 

 elektronické zapalování bezkontaktní. 

Několik typů elektronického zapalování výrobců např. Magneti Mareli a Bosch: 

 Magneti Marelli (Breakerless, Digiplex, Microplex),  

 Bosch (TSZ-K,TSZ-I, TSZ-H).  

 [25, s. 1] 
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Plně-elektronického zapalování a jeho základní dělení dle zapalovacích modulů je na: 

 jedno jiskrové (s transformátorem a diodou, s výkonovou částí), 

 dvou jiskrové.  [24, s. 14, s. 15] 

V následujících podkapitolách bakalářské práce bude objasněna funkce několika typů 

zapalování. Prvním je cívkové zapalování. 

3.5.1 Cívkové zapalování 

Jsou zapalování používané převážně v polovině 19. století, známé pod pojmem 

klasické. K přivedení vysokého napětí na jednotlivé svíčky spalovacího prostoru se 

používalo tzv. rozdělovače. Tento strojní celek, obsahoval ve své vnitřní části zařízení 

k přerušení primárního obvodu indukční cívky, a tím byl přerušovač. Strojních celků, jako 

je např. podtlakový regulátor předstihu, bylo v rozdělovači více, avšak to je již historie viz 

obr. 3.4 a literatura: Spalovací motory Bohumil Ferenc. [3] [25] 

 

Legenda:  

 +15 – Napětí po sepnutí start tlačítka 6 – Palec rozdělovače 

 2 – Primární vinutí indukční cívky  7 – Víko rozdělovače 

 3 – Sekundární vinutí indukční cívky 8 – Vačka 

 4 – Kondenzátor 9 – Zapalovací svíčka 

 5 – Přerušovač  

Obr. 3.4 Cívkové zapalování a schéma zapojení 

Tyto zapalování byly postupem času modernizovány a jejich nedostatky vylepšovány. 

K tomu se používaly polovodičové prvky, např. tyristory a tranzistory.  [25] [12] [24] 

3.5.2  Elektronické zapalování 

Hlavním znakem u elektronických zapalování je to, že odpadá mechanické 

přenastavení předstihu v rozdělovači. To je důvodem, proč je použit pro proces zapálení 

směsi signál většinou z klikového hřídele tzv. otáčkový. Tlakový senzor vypovídá o stavu 



 

19 

zatížení a mikropočítač vyhodnocuje a vypočítavá díky nasnímaným hodnotám 

přenastavení předstihu a pak jej akčními členy přenastavuje. Ze zmíněného přenastavení 

předstihu plyne řada jistých výhod, které se pojí s individuálními a rozmanitými 

požadavky, které jsou na motory kladeny. Jimi jsou např. dobré chování motoru při 

startování, lepší řízení volnoběžných otáček, nižší spotřeba paliva, snadná realizace 

regulace klepání, rozšířené získávání provozních dat, a je i možné zahrnout další parametry 

k řízení motoru viz obr. 3.6. [11] [12] [1] 

Pohled na obr. 3.5, kde je znázorněno optimalizované elektronické pole charakteristik 

předstihu, nás zavede do hlubin výhod elektronických zapalování. Obsahuje totiž pro 

každý možný provozní bod motoru (otáčky, zatížení atd.) takovou předem nadefinovanou 

hodnotu předstihu, která je nejlepším řešením při provozu motoru.` [11] 

Z principu lze zpozorovat, že signál odebíraný ze snímače podtlaku slouží také 

k funkci zapalování a to jako signál zatížení. Tento signál spolu s otáčkami vytváří 

třírozměrné pole charakteristik předstihu obr. 3.5. Pole charakteristik je naprogramováno 

zhruba z 1000 – 4000 samostatně vyvolatelných hodnot předstihu. V případě uzavření 

škrticí klapky je nadefinovaná speciální charakteristika pro volnoběh a brzdění motoru. 

Jiným možným stavem motoru mohou být otáčky, které jsou menší než pro volnoběh 

předepsané a díky charakteristik se předstih ekvivalentně posouvá k dřívějšímu zapálování 

směsi. Tím dochází ke stabilizaci volnoběžných otáček a dosažení vyššího točivého 

momentu.  [11] [12] 

Nastane-li okamžik brždění motorem, hrají jistou roli emise výfukových plynů a je 

kladen důraz na jejich regulaci. Dalším režimem je plné zatížení a je naprogramovaná 

hodnota předstihu zohledňující hranici klepání. Velkou zajímavosti u startu může být 

v případě některých systémů naprogramování průběhu předstihu jako funkce otáček a 

teploty motoru nezávisle na poli charakteristik předstihu. Dosáhne se tak vysokého 

momentu motoru a nevzniknou žádné zpětně působící rázy. [12] 
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                   Obr. 3.5 Optimalizované elektronické pole charakteristik předstihu [12] 

 

                               Obr. 3.6 Funkční schéma elektronického zapalování  [24] 

Jako příklad elektronického zapalování je uvedeno zapalování vyrobeno firmou Magneti: 

 elektronické zapalování Magneti Marelli Microplex 

Zapalovací soustava je systémem, který byl vyvinut kvůli specifickým požadavkům u 

přeplňovaných motorů, lišící se jinými pracovními situacemi a zatížením motoru. [24] 
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Legenda: 1 – Akumulátor 8 – Bezpečnostní tlakový spínač  

 2 – Spínací skříňka 9 – Snímač klepání 

 3 – Řídicí jednotka 10 – Výkonový modul s cívkou  

 4 – Snímač horní úvratě 11 – Otáčkoměr   

 5 – Snímač otáček 12 – Řídicí ventil  

 6 – Mikro vypínač max.  13 – Kontrolka maximálního tlaku 

 otevření škrticí klapky 

 7 – Bod korekce předstihu 

                                     Obr. 3.7 Schéma zapalování Magneti Marelli [25] 

Elektronické zapalování zobrazené na obr. 3.7 zjišťuje díky indukčního snímače horní 

úvratě právě horní úvrať a to díky dvěma zubům nacházejících se jeden od druhého 

posunutých o 180° po obvodu řemenice, upevněnou k hřídeli motoru. Další indukční 

snímač, je snímač počtu otáček, snímání se provádí proti zubům setrvačníku. [25] 

Snímače podtlaku a tlaku umístěné v řídící jednotce, bývají spojeny se sacím potrubím 

prostřednictvím trubky umožňující zjišťování tlakového stavu sacího potrubí. [25, s. 18] 

 Velmi důležitým prvkem je piezoelektrický snímač tzv. snímač klepání, který 

zaznamenává neřízené detonace už v jejich zárodcích a řídící jednotkou dále upravuje 

hodnoty předstihu tak, aby spalování, respektive hoření ve válci probíhalo dle 

nakonfigurovaných (mapových) parametrů řídicí jednotky. [25] 

Neméně hodnotné součásti jsou elektroventil maximálního přeplňování a bezpečnostní 

spínač. Bezpečnostní spínač chrání zařízení přeplňování. Překročí-li tlak v sacím potrubí 

1,2 atmosfér, je řídící jednotka o této změně informována a dochází k přerušení zapalování 

na takovou dobu, než dojde ke snížení tlaku na uvedenou hodnotu. U elektro ventilu 

maximálního přeplňování tzv. over boostu, to vypadá tak, že elektro ventil dokáže umožnit 

vozidlu v určitých případech lepší akceleraci nebo zvýšení jeho výkonu. Po sešlápnutí 
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pedálu na dno podlahy, se zapojuje do funkce mikrospínač, umístěn v tělese škrticí klapky. 

Signál kostry je dále podáván řídící jednotce a ta uvádí v činnost elektro ventil napětím 

 12 V, to vše v závislosti otáček motoru a tlaku v sacím potrubí.  [25] 

Tímto způsobem elektro ventil uvolňuje tlak, působící na ventil wastegate, zvýšením 

tlaku v sacím potrubí na tak dlouhou dobu, která je určena řídící jednotkou.  [25, s. 18] 

3.5.3 Plně elektronické zapalování 

Konstrukce se vyvinula z elektronického zapalování, dá se tvrdit, že vstupní strana 

vyžaduje stejné signály, jako je tomu tak u elektronického zapalování. U výstupní strany 

odpadá potřeba rozdělovače vysokého napětí. Směs v jednotlivých válcích je zapalována 

přímo vlastním modulem (cívkou) každého válce. To je ovšem také důvodem, že řídící 

jednotka musí mít informaci o aktuální poloze vačkového hřídele. Jako snímač je použít 

obvykle tyčinkový (nebo Hallův), rozpozná nám, ve kterém pracovním zdvihu se nachází 

každý válec, a postupně ovládá pořadí zapalování na jednotlivých cívkách. Jelikož odpadá 

rozdělovač a sním všechny rotující části, získává systém jisté výhody: 

 předstih není omezen žádnou maximální hodnotou, 

 odpadá veškeré opotřebení vlivem jiskření, 

 rapidně se změní počet vysokonapěťových spojů a sníží hlučnost, 

 zajištění dosáhnutí větších výkonu zapalování.                                                     [24] 

Schéma jednotlivých komponentů zapalování je zobrazeno na obr. 3.8. 

 

Legenda: 1 – Akumulátor 5 – Řídicí jednotka motoru 

 2 – Spínací skříň 6 – Indukční snímač – senzor otáček 

 3 – Pojistka 7 – Snímač polohy vačkové hřídele 

 4 – Vysokonapěťové cívky 8 – Snímač klepání 

Obr. 3.8 Plně elektronické zapalování se samostatnou cívkou pro každý válec [13] 



 

23 

Schéma vnitřního zapojení zapalovacích cívek u jedno jiskrového zapalování 

s transformátorem a diodou je zobrazeno na obr. 3.9. Moduly na obr. 3.10 jsou na 

zapalovacích svíčkách vždy umístěny tak, že každý válec má svůj vlastní modul. Velikou 

výhodou jsou vyšší kvality zapalovacích jisker. Avšak nevýhodou je cena. [1] 

Řídicí jednotka

zapalování

15

15

1

31

1

2

3

4

M - měřicí vstup

15

1

15

1

15

1

15

RM - měřící rezistor

 

                            Obr. 3.9 Schéma zapojení plně elektronického zapalování [1] [2] 

 

Obr. 3.10 Tužková zapalovací cívka 

Jako alternativa a zjednodušení, slouží plně elektronickému zapalování u motorů se 

sudým počtem válců, tzv. cívky s dvojitou jiskrou. Funkce je taková, že v okamžiku 

zapálení směsi, který je určen mikroprocesorem z pole charakteristik obdobně, jak je tomu 

tak u elektronického zapalování viz obr. 3.5, přeskočí jiskra na dvou zapalovacích svíčkách 

zároveň. Jedna svíčka zapaluje směs ve válci, který má být v danou chvíli zapálen, a druhá 

jiskra přeskočí mezi hroty zapalovací svíčky u toho válce, který je v době výfuku. Celý 

cyklus se opakuje, avšak na dvou dalších válcích o jednu otáčku klikového hřídele později. 

Jednoduše lze říct, že současně zapalují 1. a 4. a posléze 2. a 3. válec. Velká výhoda 

spočívá v tom, že nám odpadá snímač vačkového hřídele, a celkové řízení a struktura řídicí 
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jednotky je mnohem jednodušší (nemusí být sledováno pořadí zapalování a dochází ke 

zmenšení koncových stupňů) viz obr. 3.11. [1] [2] 

Zapalovací cívka, zapalující jako první, očekává signál o označení počátku jedné 

otáčky. Tento signál určuje horní úvrať. A je z toho tedy zřejmé, že dojde k přeskoku na 1. 

a 4. válci, při pootočení o 180° probíhá zapálení na dalších dvou válcích. Začíná-li druhá 

otáčka, dostává se opět informace o horní úvrati do řídicí jednotky a dochází k přeskoku 

jiskry na 1. a 4. válci. Tato synchronizace je pojistkou, že při jakých-koliv poruchách 

nedochází ke změně zapalování.  

Řídicí jednotka

zapalování

15 1 2

15

1

15

1

31

30

30

1 a 4 Válec 2 a 3 Válec  

            Obr. 3.11 Plně elektronické zapalování v zapojení s dvou jiskrovými cívkami [1] [2] 
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4 Vstřikování zážehových motorů 

4.1  Rozdělení systému vstřikování  

 Tabulka 1. Rozdělení systému vstřikování [12] [15] 

4.2 Nepřímé vstřikování – způsoby 

Dochází-li ke vstřikování směsi paliva se vzduchem do sacího kanálu před sací ventily 

motoru, nastává tzv. vícebodové vstřikování. Příkladem tohoto typu vstřikování je třeba 

 KE nebo L – Jetronic a jejich různé varianty. Směs paliva se vzduchem je vstřikována do 

jednotlivých větví sacího potrubí, vstřikovaný paprsek je usměrněn dále k sacím ventilům. 

Takto dochází k zabezpečení rovnoměrného naplnění všech válců motoru palivem a je 

zároveň odstraněna kondenzace paliva na studených stěnách sacího potrubí i za velmi 

nízkých teplot motoru. Vícebodové vstřikování se dále rozděluje na kontinuální 

a simultánní vstřikování. [18] 

Kontinuální vstřikování bývá často spojováváno, lépe řečeno přirovnáváno, k funkci 

karburátoru. Důvodem jsou vstřikovací ventily, které jsou vlivem tlaku paliva při 

nastartovaní a chodu motoru stále otevřeny. K uzavření dochází pouze zastavením motoru. 

Tento systém je použit K-Jetronicem. [18] 

Simultánní vstřikování je charakteristické tím, že dochází k ovládání všech 

vstřikovacích ventilů současně a není zohledňován zdvih ve válci. Avšak čas potřebný pro 

Systém Vstřikování Řídící veličina 

D Jetronic Vícebodové Tlak v sacím potrubí 

L Simultánní vícebodové Hmotnost vzduchu 

MONO Jednobodové Poloha škrtící 

klapky/otáčky 

K Kontinuální vícebodové Množství vzduchu 

KE Vícebodové kontinuální s el. 

optimalizací 

Množství vzduchu 

ML Motronic Sekvenční / Simultánní Množství vzduchu 

M Vícebodové Množství/hmotnost 

vzduchu 

MP Tlak v sacím potrubí 

KE Kontinuální s el. optimalizací Množství vzduchu 

MONO Jednobodové Poloha škrtící 

klapky/otáčky 
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odpaření paliva bývá rozdílný, proto je tento nedostatek vyřešený tak, že je vstřiknuta 

pouze polovina množství paliva potřebného pro spalování. Tento způsob ale není vhodný. 

 [18] 

Sekvenční vstřikování je další možný typ vstřikování. Dochází zde k nezávislému 

ovládání vstřikovacích ventilů ve stejný okamžik vztaženo k příslušnému válci. 

Programovatelný je přesný čas vstřiku, přizpůsobený optimalizačním kritériím. [12] 

4.3 Přímé vstřikování  

Pohonná hmota, v našem případě benzín, je přímo vstřikován do spalovacího prostoru 

motoru. U přímého vstřikování paliva lze oproti vstřikování paliva do sacího potrubí 

v závislosti na otáčkách a zatížení dosáhnout výrazného snížení paliva, které může šplhat 

až k 40 % při trvalém snížení emisí CO2. Pro přímé vstřikování je důležitou podmínkou 

zajištění přesně vyladěného střídání režimu s homogenní a vrstvenou směsí. Do 

spalovacího prostoru je benzín vstřikován až 100 barovým tlakem. Při režimu částečného 

zatížení je pracovní cyklus vykonáván s vysokým přebytkem vzduchu, avšak aby směs 

byla stále zapalitelná, musí být vytvořeno tzv. tumble proudění tj. takové proudění, lépe 

řečeno víření, kdy směs je rozvířená kolmo na osu válce. Na bocích válce a okrajových 

částech spalovacího prostoru je s nadhledem vzato čistý vzduch. Zhruba v polovině 

jmenovitých otáček a zátěže se používá režim vrstveného plnění, kdy je elektronicky 

řízený tumble – klapka uzavřena, tak dochází k proudění pouze vrchní části kanálkem. 

Díky vrstvenému plnění dochází k výrazné úspoře paliva. Při ještě větším zvýšení zatížení 

a otáček motoru, pracuje motor nejdříve v režimu chudého plnění, tomu odpovídá režim 

s vrstvenou směsí. [12] 

Díky vysokým požadavkům a četnému množství proměnlivých řídících veličin jsou 

kladeny na vstřikovací systém velmi vysoké požadavky. Musí být důkladně zohledněno 

přesné odměření požadovaného paliva, vyvinutí a určení potřebného tlaku, potřebného 

vstřiku paliva atd. [12] 

Na obr. 4.1 je zobrazena křivka zatížení u motoru s přímým vstřikováním. 
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                                     Obr. 4.1 Křivka oblasti zatížení u motoru GDI [9] 

Významnou roli hraje recirkulace výfukových plynů a snímač NOx. V horní oblasti 

zatížení pracují motory s přímým vstřikováním ve stechiometrickém poměru, a také je ve 

funkci řízený třícestný systém katalyzátoru. Nastává-li částečné zatížení, redukují se 

hodnoty CO a HC, avšak hodnoty NOx jsou příliš velké a třícestný katalyzátor není 

schopen je dostatečně redukovat. Proto se používá tzv. DENOx redukční katalyzátor, který 

je zařazen do vedení výfukových plynů. Klíčovou roli hraje, jak už řečeno, NOx snímač, 

který zjišťuje, zda-li zásobníkový katalyzátor, je či není plný oxidu dusíků, a tak řídící 

jednotku informuje o tom, aby přenastavila skrze aktivátory režim z chudého na 

homogenní plnění. Na to je vymezený časový interval cca jedné minuty. Samotná 

regenerace katalyzátoru zabere zhruba 2 sekundy. Jelikož  dochází k výraznému poklesu 

účinnosti vlivem síry, je potřeba katalyzátor zahřát nad teplotu 650 °C, a tak dochází ke 

spálení síry. Problém nastává při krátkých jízdách, kdy katalyzátor není zahřátý na tak 

vysokou teplotu a zasahuje snímač NOx, díky němuž se změní tvorba směsi na režim 

homogenní s hodnotou lambda menší než jedna, následuje zvýšení teploty a odstranění síry 

vlivem jejího shoření.  

 [11] [12] 

Pro přímé vstřikování se používají tři základní metody spalování: 

 spalování vedené paprskem, 

 spalování vedené stěnou, 

 spalování vedené vzduchem. 

 [11, s. 24] 

 

 



 

28 

5 Řízení, regulace zážehových motorů 

U elektronického systému řízení zážehového motoru jsou v jedné řídící jednotce 

spojeny kompletně funkce řízení především zapalování a vstřikování motoru. Úkolem 

senzorů je snímání provozních dat. Příkladem mohou být spínací vstupy jako: [11] 

 zapalování (zapnuto, vypnuto), 

 rychlost jízdy, 

 poloha vačkového hřídele, 

 je-li zařazen rychlostní stupeň, 

 zásah převodovky, 

 klimatizace. 

Dále jsou, nebo mohou být snímány tyto analogové hodnoty: 

 napětí akumulátoru, 

 teplota motoru, 

 teplota a množství nasávaného vzduchu, 

 úhel natočení škrticí klapky, 

 funkce lambda sondy, 

 snímač klepání, 

 otáčky motoru.                                                                          [11, s. 58, s. 59] 

Jelikož potřebuje mikroprocesor v řídicí jednotce data v digitální formě, jsou 

informace těchto veličin upravovány vstupními obvody. Mikroprocesor následně 

vyhodnocuje data a je tak schopen zjistit provozní stav motoru a vypočítat adekvátní 

ovládací signály. Díky koncovým stupňům jsou tyto signály skrze akční členy převáděny 

z digitální do analogové formy a nastává řízení motoru. Je tak zajištěno optimální 

spolupůsobení vstřikování, příprava směsi a zapálení v nejvhodněji okamžik. [11] 

U elektronického řízení je, jak už řečeno hlavním úkolem, řídit vstřikování a okamžik 

zapálení směsi. Z tohoto důvodu je nutné snímat různé provozní data a zpracovávat je.  [11] 

Zohledňovány jsou: 

 regulace otáček chodu na prázdno, 

 lambda regulace, 

 řízení systému odvětrávaní palivové nádrže, 

 regulace klepání, 
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 recirkulace spalin ke snížení oxidu dusíku NOx, 

 řízení vhánění sekundárního vzduchu ke snížení obsahu uhlovodíků HC, 

 řízení turbodmychadla a sacího potrubí s proměnnou délkou k regulaci nárůstků 

výkonu motoru, 

 řízení nastavení vačkových hřídelů ke snížení emisí ve výfukových plynech, jakož 

i regulaci nárůstu výkonu motoru, 

 regulace klepání a omezení maximálních otáček a omezení maximální rychlosti 

vozidla potřebné k ochraně motoru a vozidla.                                             [11, s. 59] 

5.1 Výpočet doby vstřiku 

Řídicí jednotka vyhodnocuje díky signálům zatížení a otáček hodnotu zatížení motoru, 

vztaženou na hmotnost nasátého vzduchu za jeden zdvih motoru. Toto zatížení motoru, je 

jedna z hlavních hodnot pro výpočet doby vstřiku a také slouží k přiřazení hodnot pro pole 

charakteristik určující úhel zážehu. U jednotlivých systému může být rozdílné, která 

veličina je brána, jako veličina použita pro výpočet hodnoty zatížení. V případě použití 

měřiče vzduchu s žhaveným drátem nebo s vyhřívaným filmem je brána pro výpočet 

zatížení přímo hmotnost vzduchu. Máme-li použit jenom měřič hmotnosti vzduchu, 

nastává problém, s problematikou korekce hmotnosti vzduchu. Většinou bývají chyby 

v měření způsobené silnými vzduchovými pulzacemi (ovšem je známa možnost řešení 

jejich omezení přes korekce pulzace). Dalším typem systému, může být např. systém 

měřící tlak v sacím potrubí, který používá pro výpočet hodnoty zatížení řídicí jednotku a 

její pole charakteristik. Nastanou-li nějaké změny teplot nebo podílů zbytkových plynů, 

bývají vzhledem k předchozím stavům kompenzovány. Obdobná varianta může nastat při 

použíti snímače polohy škrticí klapky, kdy bývá hodnota zatížení vypočítávána řídicí 

jednotkou z hodnot natáčení škrticí klapky a otáček motoru. Korigování v tomto případě 

může nastat při změně hustoty vzduchu a to vlivem naměřených teplot a tlakem okolního 

vzduchu. [11] 

Základní doba vstřiku 

Lze ji vypočítat přímo z hodnot zatížení a konstanty vstřikovacího ventilu (konstanta 

definuje časovou hodnotu vstřikovacího ventilu v závislosti na protékajícím množství). 

Přičemž je hmotnost paliva udávána díky tzv. multiplikace doby vstřiku s konstantou 

vstřikovacího ventilu při zohledňování příslušné hmotnosti vzduchu na jeden zdvih. Velice 

důležitou podmínkou, která musí být v platnosti, že diferenční tlak mezi tlakem paliva a 

tlakem v sacím potrubí je konstantní. Přitom adekvátně probíhá základní dimenzování na 
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součinitel přebytku vzduchu λ=1. Není-li tlaková podmínka splněna, je vliv na dobu 

vstřiku kompenzován především korekčním polem charakteristik. [11] 

Rovněž mohou nastat chyby vyvolané tzv. měkkým zdrojem, který představuje 

akumulátor, tzn. kolísající napětí muže mít negativní vliv na otevírací a zavírací čas 

elektromagnetického ventilu. [11] 

Efektivní doba vstřiku 

Je to taková doba, která je nám dána po dodatečném propočítání korekčních veličin. 

Jsou přitom zohledňovány rozličné provozní rozsahy a stavy motoru. Korekce nepůsobí 

jenom samostatně, ale jsou brány v potaz kombinace s právě používaným parametrem. 

Např. v okamžiku doby startování probíhá oddělený výpočet doby vstřiku nezávislý na 

hodnotě zatížení. Nastane-li situace nedosažení minimálního plnění válců, je připravena 

nezápalná směs. Při korekci, nebo chceme-li ohraničení minimální doby vstřiku, je 

zabráněno vzniku nespálených uhlovodíků ve výfukových plynech. [11] 

Na obr. 5.1 jsou zobrazeny parametry k výpočtu doby vstřiku. 

Základní doba vstřiku z 

hodnoty zatížení

Korekce po startu a při 

zahřívání motoru

Doba vstřiku při startu

Korekce lambdy při aktivní 

lambda regulaci

Decelerace, omezení otáček 

nebo rychlosti

Přechodová kompenzace

Korekce vstřikování dle 

provozního stavu motoru

Korekce dle kolísání napětí 

akumulátoru

Efektivní doba vstřiku

Doba vstřiku při startu

Doba vstřiku při startu

ano

ne

0

 

                                                 Obr. 5.1 Výpočet doby vstřiku [11] 
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5.2  Řízení úhlu zážehu 

Úhel zážehu v závislosti na otáčkách motoru a jeho zatížení je v základním režimu 

nastavení uložen v řídící jednotce. Bývá optimalizován vzhledem k emisím výfukových 

plynů a spotřebě paliva. Dalším faktorem jsou změny teploty motoru a nasávaného 

vzduchu, musí být vždy zohledněny a jejich informaci nám předávají snímače.  [12] 

Rovněž musí být zajištěny optimální podmínky pro každý provozní stav motoru, i za 

toho případu, že se budou pole charakteristik mezi sebou přepínat. Jsou tak zohledněny 

a umožněny účinné vzájemné vazby mezi krouticím momentem, spotřebou paliva, sklonem 

ke klepání, výfukovými plyny atd. viz obr. 5.2. [12] 

Specifickou korekcí úhlu zážehu bývá korekce při recirkulaci výfukových plynů.  

Základní úhel zážehu z 

hodnoty zatížení a otáček

Teplotní korekce 

Korekce po startu a zahřívání

Decelerace

Korekce před vypnutím 

vstřikování

Korekce při obnovení 

vstřikování

Korekce úhlu zážehu v 

závislosti na provozním stavu

Zásah do úhlu zážehu při 

regulaci klepání

Korekce při zásahu 

převodovky

Zásah do úhlu zážehu při 

regulaci volnoběhu

Omezení úhlu zážehu

Bod zážehu

ne

ano

0

0

 

                                                 Obr. 5.2 Výpočet bodu zážehu [12] 
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5.2.1  Regulace chodu naprázdno 

Velice důležitý faktor u regulování chodu naprázdno, chceme-li volnoběžných otáček, 

je účinnost a spotřeba paliva. Tendence je taková, že by regulace měla probíhat tak, aby 

byly volnoběžné otáčky co nejnižší, musí však být brán ohled na různé spotřebiče, při 

jejichž zapnutí by mohlo dojít k nechtěnému poklesu otáček motoru pod mez 

volnoběžných. Hlavními signály bývají informace ze snímače otáček a úhlu natočení 

škrticí klapky (musí být rozpoznáno, zda-li má opravdu k volnoběžným otáčkám dojít, a 

jestli není sešlápnutý akcelerační pedál). Neméně důležitou veličinou v závislosti na 

teplotě motoru bývá hmotnost vzduchu. V případě automatické převodovky a klimatizace, 

jsou brány i tyto informace ze snímačů a je tak podporována regulace volnoběžných 

otáček. [12] 

Fyzikálně se dá říci, že lze regulovat:  

 množstvím vzduchu, 

 řízením úhlu zážehu, 

 manipulace (zásah) do složení směsi.                                                          [12, s. 61] 

Nejrychlejší metodou, při klesajících otáčkách motoru, je přenastavení úhlu zážehu na 

větší hodnotu, tzn. dojde ke zvýšení krouticího momentu. Tato metoda se provádí pomocí 

speciální korekce, především otáčkově závislé s progresivním charakterem. Nastane-li 

případ, několikastupňové regulace (komunikace s ASR) dostává zmíněná korekce tvar 

dvou rozměrové mapy. [12] 

5.3  Regulace lambda 

Pomocí lambda sondy umístěné ve vedení výfukových plynu (před nebo za katalyzátorem), 

zjišťuje řídicí jednotka díky obsahu kyslíku její napěťovou úroveň. Při chudé směsi činí 

hodnota jejího napětí zhruba 100 mV. V opačném případě, kdy je směs bohatá, roste napětí 

až k hodnotě 800 mV. Jsou to napěťové úrovně označovány jako první a druhá. Řídící 

jednotka používá k vytvoření vstřikovacího signálu signál hmotnosti vzduchu a otáček 

motoru. Dále vytváří (vypočítavá) ze signálu lambda sondy faktor, který zapříčiní 

korigování doby vstřiku, viz obr. 5.3. [12] 
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Měřič hmotnosti 

vzduchu

Vzduch

Motor Katalyzátor

Výfukové zplodiny

Palivo

Řídicí jednotka

1 2

A B C

D

 

Legenda:  A – Řídicí napětí vstřikovacích ventilů 

 B,C – Signál z lambda sond 

 D – Množství vstřikovaného paliva 

 1,2 – Lambda sondy  

                                      Obr. 5.3 Schéma funkce lambda regulace [12] 

 

Funkce lambda regulace je korigování vstřikování paliva na základě naměřených 

hodnot. Nastává jisté časové zpoždění, které je dáno dobou prouděním plynu, bohužel se 

nedá obejít. To je hlavní důvodem, že při „naběhnutí“ nového provozního stavu se 

špatným přednastavením se vyskytují odchylky od λ=1, do té doby než proběhne nové 

vyregulování.  [12] [10] 

Z důvodu udržení hraničních hodnot emisí ve výfukových plynech je velice důležité 

použít přednastavení. Toto přednastavení je pevně stanovováno při přizpůsobování 

k motoru a v paměti nazývané ROM (tzv. pevná paměť) uložené. Po určitý čas provozu 

stroje, může docházet k jistým „výkyvům“ (chemické změny paliva). Avšak je-li použita 

adaptace přenastavení, je rozpoznáno, že lambda regulace musí provádět stále stejné 

korekce. Korekce proběhnou a přenastavování je zapisováno do paměti RAM. Je to velice 

výhodné proto, že může docházet při novém startu k použití těchto údajů před tím, než 

dojde k aktivaci lambda regulace. Přerušení napájecího napětí RAM je posléze rozpoznáno 

- začíná se s neutrálními hodnotami. [12, s. 65] 
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5.4 Regulace klepání 

Při nekontrolovatelném hoření nastává klepání. Je-li určitá hranice 

nekontrolovatelného hoření překročena, dochází k poškození motorových části. To je jeden 

z hlavních důvodu, proč je předstih zapálení směsi nastaven tak, aby byl v bezpečné 

vzdálenosti od hranice klepání motoru. Jelikož jsou velice důležitými faktory stav motoru, 

kvalita paliva, a okolní podmínky, tak by docházelo v případě trvale nastavené hranice 

klepání ke zvýšení spotřeby paliva. Při sledování této hranice během provozu, se dá tato 

nevýhoda velice jednoduše pomocí regulační charakteristiky zobrazené na obr. 5.4 

odstranit.  [12] 

Nastavovací člen 

zapalování

Regulační cesta 

motoru
Senzor klepání

Vyhodnocování 

spínání
Regulační obvod

Regulace klepání v elektronickém řídicím přístroji

 

                                   Obr. 5.4 Základní bloková struktura regulace klepání [12] 

Jako základní signál jsou snímány charakteristické vibrace prostřednictvím snímače 

klepání umístěného v části hlavy nebo bloku motoru. Řídicí jednotka pro každý válec 

samostatně v odpovídajícím algoritmu rozezná klepání. A příslušnou hodnotou zmenší 

úhel zážehu (předstih) ve válci, kde dochází ke klepání tak, aby nebyli slyšet žádné 

„zvuky“ a nedocházelo k poškození motorových součástí. Po vykorigování, dochází opět 

ke změnám předstihu. [12] 
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6 Čtyřdobý vznětový motor 

 Také znám pod pojmem Dieslův motor. Jeho základní myšlenka je velice obdobná 

myšlence zážehového motoru. Dochází zde totiž také k přeměně chemické energie vázané 

v palivu na mechanickou (otáčení hřídele). Jeho vynálezce je Rudolf Diesel, ale vylepšen 

a zároveň zdokonalen byl Charlesem Ketteringem. Největší rozdíl oproti zážehovému 

motoru je v tom, že palivo je do válce dopravováno odděleně vysokotlakým čerpadlem a 

vysokotlakým potrubím. Odpadá zde také zapalování jako takové. Směs není už zapálená 

vysokonapěťovou jiskrou ze zapalovací soustavy, ale k zapálení dochází vlivem stlačení 

vzduchu a následnému vstřikování nafty.  [21] 

6.1 Jednotlivé doby spalovacího procesu vznětového motoru 

Jsou zobrazeny na obr. 6.1. 

Doba sání - píst se pohybuje z horní do dolní úvratě a sací ventil je otevřený. Do válce 

je nasáván vzduch zbavovaný nečistot skrze čističe. Vlivem hořícího výfukového ventilu a 

stěn hlavy válce je vzduch ohříván. Sací ventil je otevřen kolem 25° před horní úvratí. 

Výfukový je otevřen zhruba do 30° za horní úvratí. Toto období je označováno střihem. 

 [9] [21] 

Doba komprese - píst se pohybuje opačně, než tomu bylo v předchozí době. Sací a 

výfukový ventil jsou již uzavřeny. Nasávaný vzduch je stlačován ve vysokém poměru až  

4 Mpa. Tímto vysokým tlakem je vzduch zahříván na teplotu 600-800°C. [9] [21] 

Doba expanze - sací i výfukový ventil zavřený. V předchozí době je chvíli před tím, 

než dojde píst do horní úvratě, vstřiknuta přesná dávka paliva (často i v několika fázích). 

Vstřiknutí probíhá díky tzv. vstřikovači, který vlivem vysokého tlaku (blížící se až k 20 

MPa) palivo jemně rozpráší. Díky velice vysokému tlaku a jemně rozprášenému palivu 

jsou zajištěny optimální podmínky pro hoření. Po vznícení tlak plynu prudce vzrůstá a píst 

je tlačen z horní úvratě do dolní. Tlak má v okamžiku hoření zhruba kolem 6-8 MPa 

a teplota muže vyrůst k 2000°C. [9] [21] 

Doba výfuku - je to poslední dobou pracovního oběhu čtyřdobého motoru. Tento 

cyklus u vznětového motoru je velice obdobný s dobou výfuku u zážehového motoru. Tzn. 

píst se rovněž pohybuje z dolní do horní úvratě a výfukový ventil je otevřený, také musí 
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vytlačovat zplodiny hoření s relativně velkým tlakem až 0,4 Mpa, teplota výfukových 

plynů, při plném zatížení motoru, se může přibližovat až k 750°C. [9] [21] 

 

Vysvětlivky: A – Doba sání  C – Doba expanze  

 B – Doba komprese D – Doba výfuk 

 1 – Píst 4 – Výfukový ventil 

 2 – Válec 5 – Sací ventil 

 3 – Vstřikovač 6 – Ojnice 

                                Obr. 6.1 Čtyřdobý pracovní oběh zážehového motoru [9] 

6.2  Tvorba směsi u vznětových motorů 

Stavebním kamenem u vznětového motoru jsou těžko odpařitelná paliva. Tvoření 

směsi těchto těžce odpařitelných paliv probíhá pouze uvnitř spalovacího prostoru motoru. 

Díky chemickým a fyzikálním vlastnostem je nám umožněna realizace spalování cestou 

samovolného rozběhu vznícení, působením vysoké kompresní teploty na směs vyvolanou 

vysokotlakým vstřikováním paliva do zkomprimovaného vzduchu. Díky vytvořeným 

ohniskům vznícení se vlivem turbulence přenáší hoření do celého objemu spalovacího 

prostoru.  [19] 

Značný význam pro tvorbu směsi má víření a velikost vzduchové náplně ve 

spalovacím prostoru. Díky tomuto rozvíření je určeno provedení spalovacího prostoru. 

Dělí se na:  

 vznětové motory s přímým vstřikem paliva (spalovací prostor je umístěný 

v hlavě pístu, bývají označovány jako motory přeplňované, rozvíření 
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vzduchového obsahu je zpravidla radiální. Tyto typy motoru jsou nejúčinnější a 

vstřikovač je umístěný v hlavě motoru), 

 vznětové motory s nepřímým vstřikem paliva známe pod názvem komůrkové. 

Největší část objemu kompresního prostoru mají umístěny ve spalovací 

komůrce. Vstřikovač zasahuje právě do této komůrky a je tam zpravidla 

umístěno žhavící zařízení.                                                                               [19] 

6.2.1 Poměr paliva a vzduchu 

U zážehového motoru je užitečný výkon motoru řízený kvantitativně tzn., do 

společné závislosti jsou postavené, přivedené palivo se vzduchem, avšak s podmínkou, že 

musí být použita škrticí klapka. U vznětového motoru je opak pravdou, k tomuto účelu se 

škrticí klapka nepotřebuje. Vyplývá to z principu, kdy lze říct, že vznětový motor je řízen 

kvalitativně přes obsah paliva ve směsi palivo – vzduch. Tato činnost je zajištěna díky 

řízené dávce vstřikování paliva. U vznětového motoru nastává stechiometrický poměr 

tehdy, je-li λ=1. Vznětový motor má určitou mez kouřivosti, která odpovídá λ= 1,4.  

A dokonce u modernějších vozidel, při práci chodu naprázdno, pracují tyto motory s velice 

chudou směsi λ=3,4. [11] 

6.2.2 Hoření směsi ve vznětovém motoru 

Dokonalé spalování je charakteristické tím, že je palivo velmi vysokým tlakem 

vstřikováno do spalovacího prostoru. Tlak, který musí být vyvinutý, je závislý hned na 

několika faktorech (např. zatížení motoru a typech vstřikovacích zařízení). Vlivem 

vysokého tlaku a velmi malého průměru trysky vstřikovače, se rozprášené palivo ohřívá a 

postupně vypařuje. Následným promícháním par se stlačeným horkým vzduchem, je směs 

více ohřívána a vzniká reakce se vzdušným kyslíkem tak dochází k vznícení směsi.  [9] 

6.2.3 Spalování, exhalace a jejich možnost řešení 

Neúplné spalování probíhá tehdy, když povrch kapek paliva reaguje s kyslíkem 

okolního vzduchu, avšak jádra těchto kapek nedosahují samozápalné teploty. Uvnitř kapek 

se nenachází dostatek kyslíku, proto není možné, aby docházelo k úplnému spalování. 

Nastává také problém s tvorbou jádra sazí, na kterém se mohou usazovat další zbytky 

hoření (např. sírany a uhlovodíky). Tyto částečky tvoří pro společnost vysoké karcinogenní 

riziko. Jako další rušivý vliv lze u vznětového motoru považovat tzv. zpoždění zážehu. 

Nastane-li zpoždění zážehu větší než 1 ms, tak se hovoří o prodloužené době zážehu. 

Avšak při velikém zpoždění se nashromáždí ve spalovacím prostoru mnoho paliva, které 
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explozivně posléze hoří, tlak vysoko vzrůstá a dochází k velkému a zbytečnému zatížení 

motoru, obdobnému jako je tomu při klepání motoru zážehového motoru. [2] [9] 

Největší problém při správné funkci a spalování u vznětového motoru je vznik oxidů 

dusíku NOx a pevných částic. K redukci těchto dvou škodlivých látek je celá řada opatření. 

Např. redukční katalyzátory, zásobníkové katalyzátory, recirkulace výfukových plynů 

EGR regulace, selektivní katalycké redukce NOx, kontinuální regenerativní záchyt částic 

vznětového motoru a záchyt pevných částic. [11] 

 V práci bude dále objasněn úkol filtrů pevných částic zobrazeného na obr. 6.2. 

Všeobecně se dá tvrdit, že jeho hlavní cílem je škodlivé částice zachytit 

a jednorázovým spálením  odstranit. Hlavním prvkem filtru, je látka s porézní 

strukturou. V jak velkém rozsahu je filtr zanesen a jeho regenerace (probíhající zvýšením 

teploty výfukových plynů) je sledována elektronickým kontrolním mechanismem. Částice 

jsou během 3 minut každých ujetých 500 km spalovány. Použití těchto filtrů je velice 

výhodné, jelikož emise škodlivých částic klesnou až o 95 %. K dosažení optimální teploty 

a k dokonalému spálení přispívají tři hlavní veličiny: 

 doplňkové vstřikování paliva malého množství, 

 doplňkové spalování uhlovodíků z předchozího procesu zrealizované vlivem 

oxidačního katalyzátoru, 

 vstřik velmi omezeného množství.                                                      [11, s. 171] 

 

                                                     Obr. 6.2 Filtr pevných částic [2] 

6.2.4 Přeplňování a EGR-ventil 

Z důvodu zvýšení výkonu motoru a snížení spotřeby paliva se u vznětových motorů 

zavádí přeplňování skrze turbodmychadla výfukových plynů s regulačními ventily plnicího 

tlaku nebo proměnlivými geometriemi turbín viz obr. 6.3. [11] 

 Některé systémy používají navíc chladič plnícího vzduchu. Zavedením chladiče nám 

vzrůstá výkon při současném snížení oxidu dusíku. [11] 
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U vznětového motoru probíhá recirkulace výfukových plynů pouze v oblasti 

částečného zatížení. Plyny jsou přimíchávány k nasávanému vzduchu. Tak je zaručeno 

snížení teploty spalování, důsledek je snížení odváděných plynů do ovzduší.  [11] 

 Řídicí jednotka nám určuje přesně vratné množství výfukových plynů. Informaci 

o množství přiváděných plynů se provádí skrze dva různé systémy: 

 snímač polohy v EGR ventilu, 

 snímač hmotnosti nasávaného vzduchu.                                            [11, s. 174] 

Oba dva systémy pracují na stejném, nebo velice podobném principu. Ventil EGR 

bývá aktivovaný podtlakem od elektromagnetického ventilu EGR. První spolupracuje 

s řídicí jednotkou tak, že snímač EGR ventilu předává informaci o okamžité poloze EGR 

ventilu. Řídicí jednotka po vyhodnocení, určuje následně okamžité množství vrácené 

v závislosti na podtlaku sacího potrubí. V druhém případě je činnost následující, množství 

vrácených výfukových plynů když je EGR ventil otevřen přímo ovlivňuje naměřenou 

hodnotu snímače hmotnosti nasávaného vzduchu. Taktéž se řídicí jednotka stará o ovládání 

elektropneumatického ventilu. Nastane-li situace, že množství výfukových plynů je veliké 

poklesne hmotnost nasávaného vzduchu na nastavenou mezní hodnotu. Je provedeno 

zmenšení množství vrácených výfukových plynů, a tak se utváří uzavřený regulační obvod. 

 [11] [23] 

 

                     Obr. 6.3 Zpětné přivádění výfukových plynů a ukázka EGR ventilu [23] 
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7 Palivové soustavy vznětového motoru 

7.1  Základní rozdělení  

7.1.1 Soustavy se stejným počtem vstřikovacích jednotek válců 

 řadová vstřikovací čerpadla – vlastní pohon – dříve řízené mechanicky, dnes 

elektromagnetickými ventily ovládanými řídicí jednotkou, 

 řadová vstřikovací čerpadla se zdvihovými šoupátky – vlastní pohon – kluzné 

uložení zdvihového šoupátka na pístku čerpadla, okamžik vstřiku je měněn 

pomocí ovládacího hřídele, rovněž možnost elektronického řízení, 

 samostatné vstřikovací jednotky – cizí pohon – umístěny většinou na boční 

straně klikové skříně a ovládají vačkový hřídel.                              [17, s. 2, s. 3] 

7.1.2 Soustavy s rotačním vstřikovacím čerpadlem 

 vstřikovací čerpadla jedno - pístová s axiálním pohybem pístu – výtlačné 

zdvihy pístů na jednu otáčku korespondují počtu válců motoru – řízen 

elektromagnetickým ventilem, 

 vstřikovací čerpadla s radiálními protiběžnými písty – zkonstruováno díky 

vačkovému prstenci, který se dvěma nebo čtyřmi písty vytváří vysoký tlak – 

čerpadlo je ovládáno řídicí jednotkou čerpadla ve spolupráci s řídicí jednotkou 

motoru,                                                                                             [17, s. 3, s. 4] 

7.1.3 Nové palivové soustavy s elektronickou regulací 

 palivová soustava čerpadlo – vedení – tryska (Pumpe – Leitung – Düse) PLD 

Systém vysokotlakých samotných vstřikovacích jednotek poháněný vačkovým 

hřídelem – krátké vysokotlaké potrubí. Velikost dávky paliva je dána 

elektromagnetickým ventilem, 

 palivová soustava se sdruženými jednotkami čerpadlo-tryska (Pumpe – Düse –

Einheit) PDE, PPD, vstřikovací jednotka s tryskou tvoří jeden celek poháněný 

vačkovým hřídelem ventilového rozvodu – není vstřikovací potrubí a je řízen 

elektromagneticky nebo piezo – ventilem – vysoké tlaky. 
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 palivová soustava s tlakovým zásobníkem Common Rail – vstřikovací čerpadlo 

připravuje vstřikovací tlak nezávislé na otáčkách a vstřikované dávce ve 

vysokotlakém zásobníku paliva – velmi vysoké tlaky až přes 200MPa.  

 [17, s. 4, s. 5, s. 6] 

V následujících textech bakalářské práce bude ze základního rozdělení vybrán a 

popsán vždy alespoň jeden typ, především s orientaci na EDC. 

7.2  Palivová soustava s řadovým vstřikovacím čerpadlem 

Základním rozlišovacím prvkem je rozdělení této soustavy na okruhy. Skládá se 

z nízkotlakého okruhu, kde dochází k podávání (dopravě) paliva a čištění. Druhou část 

tvoří vysokotlaký okruh, který plní funkci tlakové dodávky paliva do spalovacího prostoru 

a to v požadovaném množství a správném okamžiku. Do vysokotlakého okruhu zapadá 

vstřikovací čerpadlo. Skládá se z několika komponentů např. skříň, vstřikovací jednotky, 

přesuvníku vstřiku, přidavače paliva atd. Chtěl bych zejména vyzdvihnout regulátory, 

mohou být pneumatické, mechanické, odstředivé a elektronický tzv. EDC obr. 7.1.  [17] 

 

Legenda:  (1) – Palivová nádrž (12) – Snímač pohybu a polohy akcelerátoru 

 (2) – Dopravní čerpadlo (13) – Spínač činnosti brzd 

 (3) – Čistič paliva (14) – Obslužná část 

 (4) – Vstřikovací čerpadlo (15) – Kontrolka, výstup diagnostiky 

 (5) – Elektrické vypínací ústrojí (16) – Snímač rychlosti jízdy  

 (6) – Snímač teploty paliva (17) – Řídicí jednotka 

 (7) – Regulační tyč – snímač (18) – Snímač teploty vzduchu 

 (8) – Nastavovací ústrojí (19) – Snímač velikosti plnícího tlaku 

 (9) – Snímač počtu otáček (20) – Turbodmychadlo 

 (10) – Vstřikovač (21) – Akumulátor 

 (11) – Chladicí kapalina – snímač (22) – Přepínač žhavení 

              Obr. 7.1 Palivová soustava řadového čerpadla s elektronickou regulací  [17] 



 

42 

7.2.1 Elektronická regulace např. u soustav s řadovým čerpadlem 

Díky snímačům, lze po zpracování dat, velmi citlivě skrze akční členy, ovládat 

dodávku paliva v závislosti na okamžiku vstřiku dle aktuálního režimu motoru. Řídicí 

jednotka, která zpracovává signály např. ze snímače otáček a plnícího tlaku, ovládá akční 

členy skrz povely mikroprocesoru. Samozřejmě jsou v paměti řídící jednotky uložena data, 

která komunikují s ostatními řídicími jednotkami např. převodovky a může tak docházet 

k různým regulacím. Hlavními veličinami jsou otáčky, resp. jejich počet a zatížení motoru. 

 [17] [6] 

Základními regulačními okruhy jsou: 

 regulace množství paliva, závislé na aktuálním režimu motoru např. běh 

naprázdno, ale důležitým parametrem jsou systémy, jako jsou ABS nebo ESP, 

v neposlední řadě má velký vliv i vlastní řazení a emise motorového vozidla, 

 regulace volnoběžných otáček, 

 regulace otáček, 

 řízení rychlosti jízdy, 

 další parametry (motorová brzda, pojistka proti nechtěnému spuštění)  

viz obr. 7.2                                                                                                        [6] 

Řadové 

vstřikovací 

čerpadlo

Nastavovací 

ústrojí

Teplota 

paliva

Řídící jednotka 

Regulace 

polohy 

regulační tyče

Dávka paliva 

pro start

Regulace 

množství 

vstřikovaného 

paliva

Paměť

Regulace 

rychlosti jízdy 

Regulace 

otáček

Motor

Tm nm

Tv

Pv

Vstřikovací tryska

Vzduch
Spojka

Obslužná část

Brzda

Velikost dávky paliva

Pole akceleračního pedálu
Palivo

Rychlost jízdy

Sw

Sv

Tp

Sp

 

Legenda:  Sp – Požadovaná poloha regulační tyče Tm – Teplota motoru 

 Sw – Řídicí nastavovací signál Tv –Teplota vzduchu  

 Sv – Skutečné nastavení regulační tyče Tp –Teplota paliva 

                                   Obr. 7.2 Blokové schéma elektronické regulace [17] 
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7.3 Palivová soustava s rotačním vstřikovacím čerpadlem 

U systému s radiálními písty se jedná o vstřikovací čerpadla, která jsou schopná 

vyvinout vstřikovací tlaky až 190 MPa. Čerpadlo plní několik funkcí najednou, zajišťuje 

čerpání paliva z nádrže, jeho stlačení a rozdělení. Stará se také o úkol časování okamžiku 

vstřiknutí ve spojení se správnou dávkou paliva. [17] 

 

Legenda:  (1) – Palivová nádrž (17) – Turbodmychadlo 

 (2) – Jemný čistič paliva (18) – Elektropneumatický převodník  

 (3) – Vstřikovací čerpadlo recirkulace výfukových plynů 

 (4) – Řídicí jednotka čerpadla (19) – Elektromagnetický převodník  

 (5) – Vysokotlaký elektromagnetický ventil regulace plnícího tlaku 

 (6) – Elektromagnetický ventil vstřiku (20) – Podtlakové čerpadlo 

 (7) – Přesuvník vstřiku (21) – Akumulátor 

 (8) – Řídicí jednotka motoru (22) – Přístrojová deska 

 (9) – Vstřikovač + snímač jehly (23) – Snímač akceleračního pedálu 

 (10) – Žhavící svíčka (24) – Spínač spojkového pedálu 

 (11) – Řídicí jednotka doby žhavení (25) – Spínač brzdových světel 

 (12) – Snímač teploty chladicí kapaliny (26) – Signál rychlosti jízdy 

 (13) – Indukční snímač otáček  (27) – Ovládání tempomatu 

 (14) – Snímač teploty plnícího tlaku (28) – Kompresor klimatizace a spínač 

 (15) – Snímač hmotnosti vzduchu (29) – Indikace diagnostiky s přípojkou  

 (16) – Snímač plnícího tlaku pro diagnostická zařízení 

                    Obr. 7.3 Palivová soustava rotačního čerpadla s radiálními písty [17] 

Jak tomu bylo tak i v případě řadového čerpadla, jsou zde snímány snímači tyto 

veličiny: Teplota motoru, plnícího tlaku vzduchu, oleje a paliva. Skrze snímač pohybu 

jehly umístěny ve vstřikovači je zjišťováno, kdy začínají vstřikovače doopravdy plnit svou 

roli. Samozřejmostí je komunikace mezi řídicími jednotkami motoru a čerpadla. [17] 

Pomocí akčních členů např. ventil přesuvníku vstřiku, řídicí jednotku žhavení, 

recirkulaci výfukových plynů atd. je zajištěn chod motoru v každém provozním režimu 

pod ovládáním řídicí jednotky motoru. [17] 
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Přičemž úloha řídicí jednotky čerpadla je nastavování „inteligentním“ mechanismem, 

dávky paliva. Ovšem také řízení přesuvníku vstřiku pro nastavení požadovaného počátku 

dodávky. Aby bylo možné regulaci polohy vykonat, vyžaduje řídicí jednotka čerpadla 

impulzy ze snímače otáček. Dále řídicí jednotka motoru udává informaci o vstřikované 

dávce, která je převedena na dobu ovládání elektromagnetického ventilu. Tzn. jsou 

vyhodnocovány signály externích snímačů a vypočítávány hlavní ovládací signály pro 

akční členy. [17] [5] 

7.4 Palivová soustava s tlakovým zásobníkem Common Rail 

Tento systém je charakteristický tím, že je odděleno vytváření tlaku a vstřikování. 

Vstřikovací tlak není závislý na otáčkách, ani vstřikované dávce motoru. Palivo určené ke 

vstřikování je umístěné ve vysokotlakém zásobníku paliva.  [4, s. 6] 

Dá se říct, že vstřikovaná dávka je určována řidičem, kde okamžik vstřiku a 

vstřikovací tlak je vypočten díky uloženým charakteristikám v řídicí jednotce. Realizace 

následně probíhá vlivem elektromagnetických nebo piezo ventilů skrze vstřikovač každého 

válce. [4] 

Princip funkce je následující, opět jako u všech předchozích systému, shromažďuje 

řídicí jednotka díky snímačům různé požadavky kladeny na systém. V jaké poloze se 

nachází akcelerační pedál a všechny aktuální provozní poměry motoru. Snímané signály 

jsou dále vedeny po datových vedeních (např. signál snímače otáček klikového hřídele, 

vačkového hřídele, plnícího tlaku, hmotnosti nasávaného vzduch). Z těchto signálu je 

určen pracovní režim motoru. Aktivace akčních členů probíhá pod strmým a vysokým 

proudem. [4] 

 

Principiální schéma Common Rail systému je zobrazeno na obr. 7.4. 
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Legenda:  (1) – Vysokotlaké čerpadlo (19) – Snímač teploty plnícího vzduchu 

 (2) – Odpojovací ventil jednotky čerpadla (20) – Snímač plnícího tlaku 

 (3) – Regulátor tlaku paliva (21) – Měřič hmotnosti nasavávaného vzduchu 

 (4) – Jemný čistič paliva (22) – Turbodmychadlo 

 (5) – Palivová nádrž  (23) – Elektropneumatický převodník  

 (6) – Řídicí jednotka motoru recirkulace spalin 

 (7) – Ovládací jednotka žhavení (24) – Elektropneumatický převodník  

 (8) – Akumulátor regulace plnícího tlaku turbodmychadlo 

 (9) – Vysokotlaký zásobník (Rail) (25) – Podtlakové čerpadlo 

 (10) – Snímač tlaku paliva (26) – Přístrojová deska 

 (11) – Omezovač průtoku paliva (27) – Spínač polohy akcelerátoru 

 (12) – Pojistný ventil (28) – Spínač brzdového pedálu 

 (13) – Snímač teploty paliva  (29) – Spínač spojkového pedálu 

 (14) – Vstřikovač (30) – Snímač rychlosti vozidla 

 (15) – Žhavící svíčka (31) – Ovládaní tempomatu 

 (16) – Snímač teploty chladící kapaliny (32) – Kompresor klimatizace 

 (17) – Indukční snímač polohy a  (33) – Ovládání klimatizace 

 otáček klikového hřídele (34) – Diagnostická kontrolka a zásuvka 

 (18) – Hallův snímač polohy  

 a otáček vačkového hřídele 

                                           Obr. 7.4 Palivová soustava Common Rail [17] 

U systému Common Rail mohou být vstřikovací čerpadla opět řadová nebo radiální 

pístová. Známé metody regulací jsou např. regulace na vysokotlaké straně, kdy regulace 

umožnuje okamžité přizpůsobení tlaku v railu při různých změnách zatížení.  [7] 

Dalším typem je regulace množství na sací straně, kdy je velmi ovlivňován příkon 

čerpadla, kladně se projevující na spotřebě paliva.  [7] 

Posledním typem systému regulace je systém regulace se dvěma regulátory, který 

kombinuje oba uvedené předchozí systémy.  [7, s. 88] 

V dnešní době jsou, již známe také modifikace systému Common Rail, palivové 

soustavy stupňované od první po čtvrtou generaci. Kdy např. u první generace je tlak 
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v railu regulován ventilem regulace tlaku. Vysokotlaké čerpadlo čerpá neustále maximální 

množství, nezávisle na aktuální spotřebě paliva, ze zásobníku je vlivem ventilu regulace 

nadbytečné množství paliva odváděno zpět do palivové nádrže. [7, s. 92] 

U systému druhé generace je tlak v railu regulován prostřednictvím dávkovací 

jednotky na nízkotlaké straně. Vysokotlaké čerpadlo dodává pouze takové množství paliva, 

které je nezbytně nutné k správnému chodu motoru. Ekvivalentně je spotřeba paliva 

a potřebná energie vysokotlakého čerpadla nižší, než u systému první generace.  

Viz obr. 7.5. [7, s. 92] 

Systémy třetí generace jsou charakteristické piezo-inline injektorů. Při regulaci tlaku 

pouze na nízkotlaké části je problém doby snižování tlaku v railu, nastanou-li změny 

v zatížení. Proto jsou použity přídavný ventil regulace tlaku, je tak zkombinována výhoda 

nízkotlaké regulace a vlastnosti chování vysokotlaké regulace viz obr. 7.6. [7] 

 

Legenda:  1 - Vysokotlaké čerpadlo  5 - Rail 

 2 – Palivový filtr 6 – Snímač tlaku v railu 

 3 – Palivová nádrž 7 – Vstřikovač s magnetickým ventilem  

 4 – Předřadný filtr 8 – Tlakový omezovací ventil 

                                        Obr. 7.5 Common Rail druhé generace [7] 

 

Legenda:  1 - Vysokotlaké čerpadlo 6 – Snímač tlaku v railu 

 2 – Palivový filtr 7 – Piezo-inline vstřikovač 

 3 – Palivová nádrž 8 – Ventil regulace tlaku 

 4 – Předřadný filtr 9 – Elektrické palivové čerpadlo 

 5 - Rail 

                                        Obr. 7.6 Common Rail třetí generace [7] 



 

47 

8 Řízení, regulace vznětového motoru 

U elektronického řízení vznětového motoru je nám umožnováno velice přesné utváření 

veličin vstřikování. Nutnými požadavky jsou snížení spotřeby paliva a emisí za současného 

zvýšení výkonu, rovněž také snížení emisního hluku. Dá se tedy tvrdit, že jsou zvýšené 

požadavky vstřikovacího systému a jeho regulace s ohledem na: 

 vysoké vstřikovací tlaky, 

 formování průběhu vstřiku, 

 pilotní vstřik, 

 vstřikované množství, plnící tlak a v neposlední řadě počátek vstřiku 

přizpůsobené každému provoznímu stavu, 

 teplotně závislé startovací množství paliva, 

 regulaci volnoběhu nezávislou na zatížení motoru, 

 regulovanou recirkulaci spalin, 

 regulaci rychlosti jízdy, 

 mále tolerance doby vstřiku a vstřikovaného množství a vysokou přesnost po 

celou dobu životnosti. 

U elektronické regulace je vstřikované množství určované např. těmito veličinami: 

 poloha pedálu plynu, 

 provozní stav, 

 teplota motoru 

 zásahy dalších systému jako je ABS, 

 dopady na emise škodlivin.                                                                               [7] 

Skrze tyto parametry je řídicí jednotkou vypočítáváno vstřikované množství, také 

okamžik vstřiku může být korigován. Zajišťuje to kontrolní koncept, rozpoznávající 

odlišnosti a ekvivalentně zavádějící odpovídací opatření (např. nouzový chod v oblasti 

volnoběžných otáček). Plyne z toho to, že v EDC je hned několik regulačních struktur viz 

obr. 8.1, rovněž jsou také umožněny výměny dat s ostatními elektronickými systémy ASR, 

EGS a třeba ESP. Tím je zajištěno řízení motoru v komplexním systému vozidla. 

Samozřejmostí je fakt, že systém EDC je také „vložen“ do diagnostického systému 

vozidla. [7] 
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Systémové bloky jsou velice podobné, jak u systémových bloků zážehových motorů: 

 snímače a vysílače požadovaných hodnot (dochází zde k převodu fyzikálních 

veličin na elektrické signály), 

 zpracování informací ŘJ, 

 akční členy (převod elektrických signálů z ŘJ na mechanické veličiny).    [7, s. 101] 

Řídicí jednotka EDC

Aktivace vstřikovacích 

komponentů

Výměna dat s ostatními systémy 

- protiprokluzová regulace 

- řízení převodovky

- řízení klimatizace 

Regulace vstřiku
Regulace a aktivace ostatních 

akčních členů

CAN

Snímače a vysílače 

požadovaných hodnot

- snímač pedálu plynu

- snímač otáček

-spínače...

Požadavky řidiče 

- tempomat

- motorová brzda

Systém řízení plnění 

motoru vzduchem

- přeplňování

- recirkulace spalin 

Akční členy (aktuátory)

- elektropneumatický převodník

- zařízení pro trvalé brždění

- ventilátor

-řízení doby žhavení

Vstřikovací komponenty 

- řadová vstřikovací čerpadla

- rotační vstřikovací čerpadla 

- sdružené vstřikovače / jednotka čerpadla

- vysokotlaké čerpadlo 

-držáky trysek a trysky 

Motor

Vzduch

Palivo

Regulační okruh paliva 2 (motor)

Regulační okruh paliva 1(vstřikovací komponenty)

Tok dat a signálů

Regulační okruh vzduchu 

Legenda:

 

                    Obr. 8.1 Principiální průběh elektronické regulace vznětového motoru [7] 

8.1 Regulace vstřikování 

Jak už zmíněno z důvodu práce motoru v každém provozním stavu s co nejlepším 

spalováním, ovlivňuje řídicí jednotka svou strukturou a mapovým nastavením např. 

vhodné vstřikované množství. Je zde však podmínka zohledňující další veličiny. Příkladem 
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mohou být rotační čerpadla, u kterých je samotná aktivace dávkovacích magnetických 

ventilů a počátek vstřiku brán ze separátní řídicí jednotky čerpadla.  [7] 

V případě řízení dávky paliva pouze rastrem tzv. RPM (zadávání počtu pulsů na 

otáčku motoru) x TPS (napětí při plně otevřené nebo zavřené klapce), by soustava sice 

fungovala, avšak by nebyly zajištěny správné emisní normy. To je také důvodem, že pro 

korekci dávky paliva se používá převážně signál ze snímače množství nasátého vzduchu. 

Požadovaná dávka paliva se zpočátku tedy nastaví dle mapy RPM x TPS a posléze se 

synchronizuje dle mapy RPM x MAF (signál množství nasávaného vzduchu).  [10] 

Korekci dávky paliva provádíme podle teploty paliva a teploty motoru. Předvstřik je 

závislý převážně na otáčkách motoru a aktuálním množství vstřikovaného paliva. Důležité 

parametry jsou zobrazeny na obr. 8.2. [10] 

Aktivace

Snímač pedálu plynu
Regulátor rychlosti jízdy 

(omezovač)

Požadavky dalších systému

(např. ABS, ASR, ESP)

Externí zásah do momentu
Volba požadovaného 

vstřikovaného množství

Omezovací množstvíRegulátor volnoběhu

Regulátor klidného chodu Aktivní tlumič škubání

Startovací množství Start, jízdní provoz, přepínač

Regulace počátku vstřiku Odměřování dávky paliva

Aktivace přesuvníku vstřiku Aktivace magnetických ventilů
Signál k řídicí jednotce 

čerpadla

CAN

 

                                      Obr. 8.2 Výpočet vstřikování v řídicí jednotce [7] 

Systém vstřikování, není jediným systémem, který je EDC regulaci ovládáno. 

Samozřejmě zapadají do struktury ovládání EDC také řízení plnění válců, chlazení motoru 

a kladně ovlivňují také startovací chování vznětového motoru při současném zohledňování 
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požadavků ostatních systému např. ESP. Toto zohlednění EDC systémem ukrývá značnou 

výhodu v tom, že při zohlednění funkce motoru např. recirkulaci spalin, regulaci plnícího 

tlaku mnohonásobně zlepší celkovou regulaci motoru. [7] 

8.2 Řízení turbodmychadla 

Jedná se většinou o odstředivé dmychadlo, platí zde pravidlo, že při otáčkách motoru 

vyšších než je jistá hranice spodní meze, je zastavena dodávka paliva (přeřazování), také je 

uzavřen přívod vzduchu do sání skrze klapky a EGR ventil je taktéž uzavřen. Dochází tak 

ke snižování otáček turbodmychadla pomaleji, než kdyby byl přívod vzduchu pootevřený. 

Novější typy využívají jistý objem vzduchu v sacím potrubí (mezi regulační uzavírací 

klapkou a vstupem do válců). Nastane-li stav prudkého ubrání plynu, je nejdříve uzavřena 

regulační klapka a následně dle zbylého tlaku v potrubí je snižována vstřikovací dávka 

paliva. [10] 
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9 Analýza vlastností řídicího systému zážehového a vznětového 

motoru, jeho snímačů a akčních členů. 

Pro měření chování vlastností řídicího systému zážehového motoru bylo použito 

vozidlo Hyundai i30, čtyřválcový motor o obsahu 1,6i a 93 kW, jež začal být vyráběn 

v roce 2008. Motor tohoto vozidla je vybaven 16 ventilovou technologii s proměnlivým 

časováním ventilů a přímým vstřikováním. Vozidlo je vybaveno automatickou 

převodovkou a pohonem předních kol. 

Proměření vznětového motoru bylo provedeno na vozidle Škoda Octavia druhé 

generace rok výroby 2008, obsah motoru 1.9TDi 103 kW s manuální převodovou skříní a 

také pohonem předních kol. 

9.1 Hyundai i30 – zážehový motor 

 

Obr. 9.1 Vozidlo se zážehovým motorem 

Cílem prvního měření bylo zjistit a ověřit, jaký vliv má snímač klepání na chování 

motoru. Měření bylo provedeno nejdříve díky univerzálnímu osciloskopu a posléze také 

skrze univerzální sériovou diagnostiku firmy BOSCH. U měření osciloskopem bylo 

postupováno napinováním se na konektor snímače viz obr. 9.3. Nejdříve se zapojeným 

snímačem klepání bylo měřeno při akceleraci, deceleraci a konstantních otáčkách. Stejný 

postup následoval i s rozpojeným snímačem. Sériovou diagnostikou bylo dále zjišťováno, 

jaký vliv na předstih a dobu vstřiku má snímač klepání. 
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Umístění konektoru snímače klepání a ukázka napinování: 

                     

 Obr. 9.2 Konektor snímače  Obr. 9.3Detail pinování 

 

Osciloskopické měření signálu se zapojeným snímačem klepání při cca 4000 ot/min: 

 

Obr. 9.4 Signál se zapojeným snímačem klepání při konstantních otáčkách 

Na obr. 9.4 je v černých rámečcích patrné, kdy dochází k řízenému zapálení směsi, 

ovšem jsou taktéž vidět v zelených rámečcích „mírné“ detonace, nastávající při nechtěném 

neřízeném hoření. 
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Měření signálu bez zapojeného snímače klepání při cca 4000 ot/min: 

 

Obr. 9.5 Signál bez zapojeného snímačem klepání při konstantních otáčkách 

Opět, jako v předchozím případě, je na obr. 9.5 vyznačeno neřízené, respektive 

nekontrolovatelné hoření a řízené zapalování směsi jednotlivých válců. K porovnání lze 

říci, že na prvním grafu tj. obr. 9.4 se zdá, jakoby zápaly jednotlivých válců nebyly mezi 

sebou posunuté o cca stejnou časovou hodnotu. Ovšem tento fakt plyne pouze z chyby 

měření, plynový pedál nebyl celou dobu v okamžiku měření stlačen stejně. Faktem je, že 

při zapojeném snímači klepání nenastává tak veliké neřízené hořeni, jako je tomu tak 

s odpojeným snímačem. Princip vyplývá z teorie, viz kapitola 5.4, kdy se zapojeným 

snímačem klepání rozpoznává řídicí jednotka nekontrolovatelné hoření a vysílá adekvátní 

pokyn do zapalování a vstřikování, dávka paliva s okamžikem zapálení jsou 

přenastavovány. Je-li snímač odpojen, nebo nefunkční, musí být řídicí jednotkou zajištěna 

určitá hranice hodnot klepání. 

Měření signálu se zapojeným snímačem klepání, při akceleraci a deceleraci: 

 

Obr. 9.6 Signál se zapojeným snímačem klepání při akceleraci 
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Obr. 9.7 Signál se zapojeným snímačem klepání při deceleraci 

Jak je vidět na obr. 9.6 a obr. 9.7, tak je při zapojeném snímači klepání, v toleranci 

udržováno nechtěné a zároveň neřízené hoření, jak při akceleraci, tak i při deceleraci. 

Měření signálu bez zapojeného snímače klepání při akceleraci a deceleraci: 

 

Obr. 9.8 Signál bez zapojeného snímačem klepání při akceleraci 

 

Obr. 9.9 Signál bez zapojeného snímačem klepání při deceleraci 

Grafy z obr. 9.8 a obr. 9.9 názorně zobrazují, jak velké je neřízené hoření s odpojeným 

snímačem klepání převedené do napěťové úrovně a to jak při akceleraci, tak i při 

deceleraci. Hodnoty nezapojeného snímače napěťových pulsů jsou oproti signálu, kde je 
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snímač zapojen téměř dvakrát tak veliké. Motorové části ze strojařského hlediska více trpí 

a může docházet také k atypickému hluku. Při měření byl ve všech případech zaznamenán 

průběh akcelerace a decelerace se zapojeným a vypojeným snímačem v rozsahu stejných 

otáček cca 4300 ot/min.  

Měření pomocí univerzální sériové diagnostiky při konstantních otáčkách se 

zapojeným a odpojeným snímačem klepání:  

 

Obr. 9.10 Měření při konstantních otáčkách 3910 ot/min a zapojeným snímačem klepání 

Na obr. 9.10 je černým rámem vyznačena oblast relativně konstantních otáček a to 

3910 ot/min. Z průběhu si lze všimnout, že předstih prvního válce je nejčastěji 44° před 

HÚ a doba vstřiku u obou měřených válců trvá průměrně 2,48 ms. Snímač klepání je 

zapojen. 
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Obr. 9.11 Měření při konstantních otáčkách 3910 ot/min bez zapojeného snímače klepání 

Na obr. 9.11 je v grafu opět vybrán úsek, kde se otáčky blíží 3910 ot/min. Měření bylo 

provedeno s odpojeným snímačem klepání, zprůměrovaný předstih zážehu je zhruba kolem 

43,9°před HÚ, doba vstřiku obou válců kolem 2,65 ms. 

Při porovnání obou předchozích grafu lze říci, že se předstih mění v závislosti na 

zapojení nebo vypojení snímače, avšak není téměř možné nastavit vždy úplně stejné 

zvýšené otáčky a i při mírné odchylce otáček nelze změnu předstihu až tak přesně 

porovnat. Proto jsou v obr. 9.10 a 9.11 vybrány v černých rámečcích skoro stejné hodnoty 

otáček. Faktem je, že bez zapojeného snímače klepání se předstih mírně zmenšuje. U délky 

doby vstřiku stojí za povšimnutí, že se bez snímače klepání dávka paliva zvětší a délka 

vstřiku protáhne, důsledkem je větší spotřeba paliva motoru. 

Druhé měření u zážehového motoru bylo měření signálu a jeho průběhu lambda sondy. 

Viz obr. 9.12. 

 

Obr. 9.12 Měřená lambda sonda 
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Díky atypického terminálu, do kterého jsou vyvedeny některé snímače a akční členy 

vozidla, bylo umožněno připojení osciloskopu bez nutnosti použití speciálních zařízení a 

poškozování kabeláže vozidla. Kanál osciloskopu byl připojen do zdířky terminálu 62 a 31. 

motor vozidla posléze uveden v činnost. Po zahřátí vozidla bylo zjišťováno, jakým 

způsobem se mění amplituda v závisti na otáčkách motoru. 

Měření chování průběhu lambda sondy studeného vozidla: 

 

Obr. 9.13 Rozběh lambda sondy 

Na obr. 9.13 je krásně patrné, že v případě vypnutého zapalování není žádná napěťová 

úroveň. Po otočení klíčku v zapalování, je signálová úroveň napětí zhruba na 0,5 V. Plyne 

to i z principu a teorie, kdy lambda sonda při své správné funkci má velikost amplitudy 

v rozsahu od 0,1 do cca 0,9 V. Než se amplituda této kyslíkové sondy, dostane k těmto 

hodnotám chvíli trvá - tzv. rozběh sondy zhruba kolem 90 s. 

Měření konstantních otáček vozidla volnoběžné a zvýšené: 

   

 Obr. 9.14 Volnoběžné otáčky  Obr. 9.15 Zvýšené konstantní otáčky 
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Na obr 9.14 je znázorněn průběh signálu lambda sondy při zahřátém motoru vozidla. 

Amplituda napětí šplhá od 0,1 k přibližně 0,8 V. Je známo, že by druhá hodnota tj. 0,8 V 

měla být o jednu 0,1V ještě vyšší, ale to je pouze teoretická hodnota a může se mírně lišit. 

Při tak malé diferenci nevypovídá tento údaj hned o vadné sondě. Oproti obr 9.14 je na 

obr. 9.15 vidět, že při sešlápnutí plynového pedálu a zvýšení otáček musí adekvátně i 

lambda sonda svoji rychlost měnit. Amplituda signálu zůstává stejná, ale frekvence se 

několikanásobně zvýšila. Sonda porovnává mnohem rychleji přítomnost kyslíku ve 

výfukových zplodinách. 

Měření změny otáček: 

 

Obr. 9.16 Změna otáček 

Na obr. 9.16 je zobrazen průběh signálu sondy při deceleraci. Po určitých konstantních 

zvýšených otáčkách obdobných jako na obr. 9.15 a následném prudkém ubrání plynu, je 

vidět vychýlení signálu a časová odezva (zelený rámec), než se signál vrátí do původního 

stavu - do volnoběžných otáček např. zobrazených na obr. 9.14 a neustálého porovnávání 

směsi (chudá – bohatá, bohotá – chudá). 

Třetí měření bylo měření vlivu teploty motoru, respektive teploty chladicí kapaliny 

motoru, na jeho chování. Postup následoval odpojením konektoru snímače chladicí 

kapaliny viz obr. 9.17 a proměřením odporu snímače viz obr. 9.18. Po tomto úkonu bylo na 

předem připraveném potenciometru viz obr. 9.19 nastavená taková hodnota potenciometru, 

která odpovídala hodnotě studeného motoru, avšak s ohledem na minimální rozsah 

snímače uvedený v řídicí jednotce jako jeden z parametrů. Při proměřování této úlohy bylo 

zjištěno, že minimální teplota, kdy řídicí jednotka nenapíše do paměti závad chybu, je 

30°C. 
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Obr. 9.17 Konektor snímače  Obr. 9.18 Snímač chladicí kapaliny  Obr. 9.19 Potenciometr 

Jako první nastavení hodnoty potenciometru bylo 32°C. 

 

Obr. 9.20 Na potenciometru nastavená taková hodnota odporu odpovídající 32°C 

Z obr. 9.20 je patrné, že při studeném motoru, jsou otáčky zvýšeny na 1100 ot/min a 

doba vstřiku se rozprostírá kolem hodnoty 2,8 ms. Na automobilu byla tato nastavená 

teplota motoru chvíli měřena, motor vozidla se stihl zahřát na teplotu fyzicky větší, než 

byla nastavena. Po zhasnutí motoru vozidla a jeho opětovném pokusu nastartování, se 

objevil problém s délkou startování. Motor startéru roztáčel čtyřválcový motor několikrát 

déle než, když byl fyzicky studený. K tak dlouhé době startování docházelo skrze větší 

dávky paliva a prodlouženého vstřiku, takového jaký je zapotřebí při fyzicky studeném 

motoru. Tím pádem, že byl motor ale zahřátý a řídicí jednotka měla informaci z 

„nasimulovaného“ snímače, že je studený, docházelo lidově řečeno k „přechlastavání“ 

motoru. 
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Další nastavení teploty: 

 

Obr. 9.21 Na potenciometru nastavená taková hodnota odporu odpovídající 45°C 

Při zvýšení teploty o 13°C je patrné z obr. 9.21, že se otáčky motoru mírně snižují. 

Doba vstřiku se taktéž zkracuje. 

 

Obr. 9.22 Na potenciometru nastavená taková hodnota odporu odpovídající 65°C 
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Opětovné zvýšení teploty o 20°C obr. 9.22 zapříčinilo, zmenšení otáček na průměrnou 

hodnotu 850 ot/min oproti předchozímu měření, je to pokles o cca 100 ot/min. Předstih 

s dobou vstřiku jsou taktéž řídicí jednotkou snižovány. 

 

Obr. 9.23 Na potenciometru nastavená hodnota odporu odpovídající provozní teplotě 

Při posledním zvýšení teploty na 85°C tj. provozní teplota motoru je z obr. 9.23 patrné 

ustálení otáček na otáčky volnoběžné, předstih se snížil na průměrnou hodnotu 6 stupňů 

před HÚ a doba vstřiku se taktéž ustálila na relativně konstantní hodnotě, výrazně se 

nelišící od předchozího měření obr. 9.22. 

Na dalším obr. 9.24 je znázorněno kdy, při provozní teplotě je zapnutý ventilátor, 

případně je-li auto vybaveno dvěma, tak v jaké sekvenci a teplotním rozsahu jsou zařazeny 

v činnost. Provozní teplota motoru je tedy 85°C při překročení této teploty o 10°C je 

uveden v činnost první ventilátor. Druhý zapíná zhruba při 100°C. Zvyšujeme ovšem i 

nadále potenciometrem teplotu motoru, tak při 112°C řídicí jednotka přepne motor do 

nouzového režimu a do paměti závad je zapsána chyba o špatném rozsahu snímače teploty 

chladicí kapaliny. V tomto případě se ventilátory otáčejí pořád, než je závada odstraněna, 

respektive smazaná, z paměti závad. Dalším problémem bylo příliš rychlé pootáčení 

knoflíkem potenciometru a tím i příliš rychlou změnou jeho odporu. Řídicí jednotka 

vyhodnocuje relativně pomalý nárust teploty chladicí kapaliny, avšak při nasimulování 



 

62 

rychlejší změny byla zapsána chyba o příliš malém signálu do řídicí jednotky a motor se 

uvedl do nouzového režimu.  

 

Obr. 9.24 Zapinání ventilátorů 

Z důvodu identifikace snímače byla vždy při nastavené teplotě chladicí kapaliny 

(motoru) multimetrem změřena a odečtena hodnota odporu viz tabulka č. 2. Na obr. 9.25 je 

znázorněna odporově teplotní charakteristika. 

 

Teplota motorup 

 [°C] 

Odpor potenciometru 

[Ω] 

32 1586 

45 959,4 

65 496,2 

85 274,7 

Tabulka 2 Teplota motoru a odpor potenciometru 
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Obr. 9.25 Odporově teplotní závislost potenciometru 

Typ použitého potenciometru obr. 9.19 byl Tesla TP 280 b 32A 5KO/N – VD, lineární 

integrační potenciometr, jehož minimální odpor byl 6,7 Ω a v maximu dosahoval hodnoty 

5460 Ω. Při pootočení knoflíkem nastalo jisté časové zpoždění, než došlo k ustálení 

nastavené hodnoty. Z obr. 9.25 lze krásně zpozorovat, že s rostoucí teplotou odpor klesá. 

9.2 Škoda Octavia II – vznětový motor 

 

Obr. 9.26 Vozidlo se vznětovým motorem 

První měření u vozidla se vznětovým motorem bylo měření s turbodmychadlem, u 

měření na tomto vozidle byla použita diagnostika opět sériová, jak tomu bylo tak i při 

měření vznětového motoru, ovšem tentokráte byl použit typ sériové diagnostiky 

s programem VCDS.  
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Obr. 9.27 Měření turbodmychdla při zatížení na válcové stolici 

Skrze tuto diagnostiku je umožněno nastavení několika parametrů. V prvním řádku 

pod obr. 9.27 tj. skupina 010, jsou nastaveny hodnoty váhy vzduchu a sešlápnutí 

plynového pedálu. Z druhého řádku tj. skupina 011 jsou vybrány všechny parametry a jsou 

to tedy hodnoty otáček motoru, požadovaného tlaku, aktuálního tlaku a střídy turba. 

Nastavená tažná síla činila 2200 N. Z obrázku je patrné, že v první polovině 

zaznamenaného grafu byly převodové stupně řazeny v pořadí prvního, druhého a třetího, 

poté byly otáčky motoru na okamžik sníženy a následovala prudká akcelerace. V druhé 

části grafu se celý cyklus stejným způsobem opakoval. Při pozorování průběhu, kdy 

dochází na třetí převodový stupeň k akceleraci, je patrné, že aktuální tlak (růžový) je od 

požadovaného (červeny) časově mírně posunut, avšak roste do větších hodnot, plyne to 

z principu turbodmychadla. Rovněž je vidět jistý časový posun mezi sešlápnutím 

plynového pedálu (černý) a otáčkami motoru (modrý). Střída (žlutá), při činnosti sešlápnutí 

plynového pedálu klesá.  

Další měření turbodmychadla probíhalo obdobně se stejným pracovním postupem, 

s tím rozdílem, že byl snímač plnícího tlaku odpojen viz obr. 9.28. 
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       Obr. 9.28 Snímač plnícího tlaku   Obr. 9.29 Snímač váhy vzduchu 

 

 

Obr. 9.30 Měření turbodmychadla při zatížení na válcové stolici bez snímače plnícího 

tlaku 

Z grafu na obr. 9.30 je vidět, že bez vypojeného snímače plnícího tlaku, je řídicí 

jednotkou nastavené určité konstantní množství protékajícího vzduchu i když skutečně tam 



 

66 

proudí pořád patřičné množství závislé na sešlápnutí plynového pedálu. Ostatní křivky 

svým charakterem připomínají předešlé měření, snad střída (žlutá) se liší nejvíce a to 

pozvolnějším nárůstem.  

U obou měření stojí za povšimnutí fakt, že aktuální tlak chceme-li plnící, není až tak 

regulován, jako by tomu bylo v provozu, kde působí setrvačné hmoty vozidla a křivka by 

byla v čase posunuta. 

Druhým měřením bylo měření EGR ventilu, jeho chování při zapojených a vypojených 

snímačů váhy vzduchu obr. 9.29 a plnícího tlaku obr. 9.28. Ve všech třech měřeních tohoto 

prvku byl dodržován tento postup: Sešlápnutí plynového pedálu takovou velikosti, aby 

bylo dosáhnuto 3000 ot/min. Puštění plynového pedálu a následná zvýšení a snížení otáček 

v krátkém časovém sledu třikrát za sebou bez zatížení motoru. 

 

Obr. 9.31 Měření EGR ventilu 

Diagnostikou, byla tentokráte nastavena skupina 003, odpovídá jí první řádek. Jsou to 

otáčky motoru, váha vzduchu a střída. Druhý řádek je skupina 002 a je v ní znázorněn 

pouze plynový pedál viz obr. 9.31. Pracovní cyklus, nebo-li střída (černá) reaguje na 
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změnu otáček a samozřejmě i na množství protékajícího vzduchu váhou vzduchu. Při 

volnoběžných otáčkách je EGR v činnosti (zapnuté), avšak při akceleraci dochází 

k pomalému přivírání až zavření. V případě decelerace je EGR také uzavřeno. 

Další měření bez snímače plnicího tlaku: 

 

Obr. 9.32 Měření EGR ventilu bez snímače plnicího tlaku 

Na obr. 9.32 je patrné, že při vypojení snímače plnícího tlaku, EGR neplní svoji 

funkci. Střída nastavena řídicí jednotkou na určitou hodnotu je v celém průběhu konstantní. 

Nedochází zde k zapínání nebo vypínání EGR a tak k regulacím. Při měření vypojené váhy 

vzduchu, byl změřen velice obdobný průběh a taktéž bylo výsledkem, že EGR nereguluje. 

Z naměřených výsledku EGR ventilu se dá usoudit, že v případě kdy není EGR ve 

funkci tzn. je určitým způsobem vypojen, tak není ovlivněn výkon motoru, jsou 

ovlivňovány exhalace a kouřivost motoru. 

Ve třetím a posledním měření byla použita univerzální sériová diagnostika firmy 

BOSCH, auto bylo upevněno na dynamickou válcovou stolici a hodnota tažné síly 



 

68 

nastavena na 1140 N. Na druhý převodový stupeň bylo měřeno, jakým způsobem je 

ovlivňován při zapojených a odpojených snímačů váhy vzduchu a plnícího tlaku počátek 

vstřiku, vstřikovací dávka a hodnota plnícího tlaku. 

 

Obr. 9.33 Hodnoty grafu s připojenými snímači 

Z obr. 9.33 je patrné že při 1500 ot/min je počátek vstřiku kolem 0,8° před HÚ, vstřikovací 

dávka odpovídá hodnotě 14,7 mm
3
 a aktuální hodnota plnícího tlaku 1260 hPa.  

Při odpojení snímačů plnícího tlaku a váhy vzduchu je chování motoru jiné viz obr. 9.34. 
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Obr. 9.34 Hodnoty grafu bez připojených snímačů 

Pro porovnání s hodnotami na obr. 9.33 byl vybrán úsek, kde jsou přibližně otáčky motoru 

1500 ot/min. Markantní na první pohled je hodnota plnícího tlaku chceme-li skutečného, je 

brána z paměti řídicí jednotky a je konstantní. Za povšimnutí stojí také relativně veliké 

snížení hodnot počátku vstřikování a vstřikovací dávky paliva, která klesla z 14,7 na 12,2 

mm
3
.  

Každá změna a vypojení snímačů, byla řídicí jednotkou zaznamenávána a zapsána do 

paměti závad. 



 

70 

10  Možnosti sériové diagnostiky 

Při zpracování analýzy vlastností řídicího systému zážehového a vznětového motoru, 

bylo použito sériové i paralelní diagnostiky.  

Pro komunikaci počítače s vozidlem resp. řídicími jednotkami vozidla sériově, je 

zapotřebí propojovací kabel. Nejčastěji používány je znám pod názvem HEXCAN kabel. 

Nezbytný je také softwarový program. V našem případě byl softwarový program VCDS 

10.6.4.  

U univerzálního přístroje firmy BOSCH tzv. FSA 740 probíhalo spojení řídicích jednotek 

a počítače skrze KTS 540. Postup pro připojení je velice snadný, po připojení KTS 540 do 

konektorové zásuvky ve vozidle viz obr. 10.1, musí být pootočen klíč v zapalování do 

pozice „zapalování zapnuto“. Po spuštění programu na počítači je komunikace a přenos dat 

po uvedení typu vozidla je zahájen. 

10.1  Sériová diagnostika firmy BOSCH skrze KTS 540 

 

Obr. 10.1 KTS 540 

U měření vozidla s benzínovým motorem tj. Hyundai i30 bylo v případě měření snímače 

klepání použito sériové diagnostiky. Získané průběhy jsou zobrazeny na obr. 9.10 a 9.11. 

Při měření po navázání komunikace s danou řídicí jednotkou vozidla, v našem případě 

řídicí jednotka motoru, je diagnostik schopen vybrat si z těchto parametrů: Paměť závad, 

vymazání paměti závad, skutečné hodnoty, akční členy, přizpůsobení / nastavení. Po 

vybrání parametru skutečných hodnot, byly v případě snímače klepání navoleny: Otáčky 
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motoru, předstih 1. válce, doba vstřiku 1. a 4. válce. S pomocí tohoto přístroje je diagnostik 

schopen sledovat pouze 4 veličiny najednou. Ovšem parametru k výběru je mnohem více 

např.: Režim vybíjení akumulátoru, spínač zapalování, signál startu, stav kontrolky MIL, 

hlavní relé, otáčky motoru, snímač tlaku v sacím potrubí, poloha škrticí klapky, zatížení 

motoru, předstih všech válců, doba vstřiku všech válců, regulace klepání atd. 

Při druhém měření, měření lambda sondy, není v textu zobrazen příklad použití sériové 

komunikace, avšak možnosti jak sériově změřit lambda sondu jsou např.: Stav sondy a 

napětí lambda sondy. 

 U posledního měření zážehového motoru je k dispozici celá řada hodnot snímačů a 

akčních členů, které lze proměřit. K zjištění chování chodu motoru při změně hodnoty 

snímače teploty chladicí kapaliny jsou např. na obr. 9.19 až 9.24 vybrány skutečné 

hodnoty: Otáček motoru, předstih 1. válce, doba vstřiku 1. válce, teplota chladicí kapaliny 

ventilátory chladiče. 

Při posledním měření vznětového motoru na vozidle Škoda Octavia II, byla použita 

rovněž tato sériová diagnostika. U vznětového motoru, je postup připojení komunikace 

totožný se zážehovým motorem s tím rozdílem, že je vybrán jiný druh spalovacího motoru, 

a po připojení se k řídicí jednotce motoru, nejsou některé parametry zachovány např. 

odpadá předstih. Jako kompenzace se naskytují údaje váhy vzduchu, snímače plnícího 

tlaku a jiné. Úkolem měření u vznětového motoru bylo zjistit, jakým způsobem se mění při 

určitém zatížení počátek vstřiku, vstřikovací dávka paliva a aktuální hodnota plnícího tlaku 

viz obr. 9.33, 9.34 a popis. 

10.2 Sériová diagnostika VCDS 

 

Obr. 10.2 HEX – CAN kabel 



 

72 

V průběhu měření prvních dvou části vznětového motoru, bylo měřeno sériovou 

diagnostikou přes tzv. HEX-CAN kabel viz obr. 10.2. U této diagnostiky jsou po spuštění 

programu a správném způsobu připojení se k dispozici tyto skupiny: Vybrání jednotky, 

automatický test, hledání řídicí jednotky, OBDII, aplikace a nastavení Základní funkce 

diagnostiky jsou: Zobrazení identifikace, rozšířená identifikace, čtení paměti závad, 

mazání paměti závad, upřesnění vzniku závady, čtení měřených hodnot, osciloskopické 

zobrazení, logování, čtení jednotlivé hodnoty, základní nastavení, grafy, akční členy, 

kódování, výpis z gateway, hromadné mazaní závad a další. V případě měření 

turbodmychadla viz obr. 9.27 a 9.30 byly v programu nastaveny v jednotlivých skupinách 

tyto parametry: Váha vzduchu, sešlápnutí plynového pedálu, otáčky motoru, požadovány 

plnící tlak, aktuální plnící tlak a střída. Při měření EGR ventilu byly nastaveny hodnoty 

otáček motoru, požadované hodnoty váhy vzduchu, skutečné hodnoty váhy vzduchu, a 

sešlápnutí plynového pedálu viz obr. 9.31 a 9.32. 
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11  Závěr 

V úvodu práce byl objasněn základní princip funkčnosti zážehového motoru a jeho 

teoreticky potřebné „náplně“ pro co nejlepší chod a činnost, jelikož zážehový motor 

potřebuje ke svojí funkci externí zapalovací soustavu (plynoucí z názvu) jsou popsány 

v podkapitolách také druhy zapalování, jejich odlišnosti a výhody. Po obeznámení se se 

základními druhy vstřikovacích systému a jeho řídicích veličin vyobrazených v tabulce 1. 

už nestálo nic v cestě kapitole řízení a regulace zážehových motorů. Tato kapitola byla 

záměrně uvedena jako poslední u daného tématu. K pochopení řízení a regulace motorů 

obecně je nutné mít vždy teoretický základ o principu funkce jednotlivých komponentu 

např. bez znalosti pojmu předstihu, by bylo velmi obtížné pochopit souvislosti spojené 

s regulací optimálního provozu motoru při zvýšených otáčkách. Stejná myšlenka a postup 

vypracování teoretických kapitol byla provedena i u vznětového motoru, kdy byl opětovně 

velice jednoduše popsán princip činnosti, jeho potřebná náplň, hoření náplně a další 

podkapitolky. Jelikož vznětový motor nepotřebuje ke svojí činnosti externí zapalovací 

soustavu, tak už v práci nebyly objasněny a uvedeny druhy zapalovacích soustav, nýbrž 

bylo uvedeno rozdělení druhů palivových soustav. Vlivem různých palivových soustav, 

existuji i různé regulace a řízení. Příkladem by mohly být systémy Common Rail, kde 

nedochází k přímému ovlivňování vstřikovacího tlaku v závislosti na otáčkách. Poslední 

teoretickou kapitolou daného tématu je řízení a regulace vznětových motorů. Po 

zpracování těchto kapitol a jak už řečeno pochopení základních principů následovalo 

praktické měření a ověřování chování motoru při rozličných podmínkách. Všech šest 

měření bylo pro mne obrovským přínosem, ať už jako zkompletování teoreticky získaných 

znalostí, nebo hloubějšímů pochopení jednotlivých problémů. Dalším kladným přínosem 

bylo obeznání se s jednotlivými typy diagnostik, jak paralelní tak i sériová diagnostika lze 

použit pro stejné měření, avšak s jistým omezením např. sériovou dokážeme změřit snímač 

klepání zda-li je ve funkci nebo ne, u paralelní diagnostiky přímo průběh snímače klepání. 

Ovšem skrze paralelní diagnostiku nedokážeme vymazat paměť závad což je nám díky 

sériové umožněno. 
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13 Seznam příloh 

Příloha: Typizovaná laboratorní úloha str. 1 - 7 

 



 

1 

Zadání: 

1. S využitím osciloskopu zaznamenejte průběh signálu otáček snímače klikového 

hřídele a signálu snímače vačkového hřídele a: 

a)  změřte převodní charakteristiku výstupního signálu snímače klikového hřídele, 

tj. napětí v závislosti na otáčkách, kdy )(nfu
SOŠŠ

  a určete přesnou hodnotu 

otáček dle monitorovaného signálu, 

b)  změřte převodní charakteristiku signálu frekvence vačkového hřídele 

v závislosti na otáčkách )(nffSVH  , 

c) vyjádřete se k závislosti amplitudy výstupního signálu obou snímačů vzhledem 

k otáčkám. Vysvětlete zejména podstatu závislosti. 

2. S využitím sériové diagnostiky změřte předstih v závislosti na otáčkách při prudké 

a pozvolné akceleraci: 

a) s vozidlem na brzdových válcích, tažnou sílu volte dle uvážení, 

b) s nezatíženým motorem vozidla 

 

 

Vypracování: 

1.  Příklad zaznamenaného průběhu signálu klikového a vačkového hřídele 

 

Obr.1 Průběh signálu klikového a vačkového hřídele 

 

VŠB-TU 

Ostrava 

Typizovaná laboratorní úloha USP 

Datum měření: 

7.5.2012 

1. 
Snímače elektronického 

systému řízení zážehového motoru 

Jména, studijní skupiny: 

Jiří Kováč  

(kov0026) 

 

Hodnocení: 
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a) Převodní charakteristika výstupního signálu snímače klikového hřídele: 

Na obr. 2 je při 4000 ot/min vyznačen jeden průběh z 5 ti měřených. Ostatní měření 

probíhaly s různými otáčkami motoru zobrazených v tabulce 1. Změřené napětí uSOŠŠ 

dosahuje při nastavené hodnotě 4000 ot/min hodnoty 48,072 V. 

 

Obr. 2 Signál klikového a vačkového hřídele při otáčkách 4000 ot/min 

 

 

 

 

 

Tab. 1 Otáčky a napětí 

 

Obr.3 Převodní charakteristika 

Otáčky nastavené 

[ot/min] 

Napětí - uSOŠŠ 

[V] 

Otáčky vypočítané 

[ot/min] 

1000 22,397 1190,4 

2000 35,317 2113,4 

3000 44,120 2941,1 

4000 48,072 3968,2 

5000 83,2 5078,2 
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Příklad výpočtu vypočtených otáček:  

Hzf

f

T
f

T

137,66

01512,0

1

1

01512,00018,04,8









 

12,3968

137,6660

60







sn

n

fn

 

b)  Převodní charakteristika signálu frekvence vačkového hřídele v závislosti na otáčkách: 

 

 

 

 

 

Tab. 2 Otáčky a napětí 

 

Obr. 4 Převodní charakteristika frekvence vačkového hřídele závislosti na otáčkách 

Otáčky nastavené 

[ot/min] 

Frekvence - 

fSVH [Hz] 

1000 9,257 

2000 16,967 

3000 25,186 

4000 33,830 

5000 42,536 

)(nffSVH 
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c) Závislost amplitudy výstupního signálu obou snímačů vzhledem k otáčkám:  

Na obr. 1 lze zpozorovat, že u signálu otáček klikového hřídele je amplituda při 

konstantních otáčkách stejná. S rostoucími otáčkami viz tabulka 1 roste. Vyplývá to 

z funkce a principu indukčních snímačů. Ke změně velikosti amplitudy při konstantních 

otáčkách by docházelo v případě změn vzdálenosti zubů na setrvačníkovém kole od 

snímače. U snímače vačkového hřídele je použit snímač s Hallovým prvkem, jehož 

výstupní signál je zobrazen rovněž na obr. 1 modrou barvou. Vlivem změn magnetického 

pole dochází k překlápění polovodičového elektronického obvodu. Tak vzniká pravoúhlý 

signál poskytující informaci o fázi horní úvratě. Signál nabývá pouze dvou hodnot (logické 

jedničky a logické nuly). Signály snímače klikového a vačkového hřídele jsou mezi sebou 

posunuty. 

2. Měření chování předstihu skrz sériovou diagnostiku 

a) Pro měření závislosti předstihu na otáčkách (zatížení) bylo použito vozidlo Hyundai i 30 

viz kapitola 9. První měření se zatížením 1800 N: 

 

Obr. 5 Prudká akcelerace 

Na obr. 5, je patrné, že při prudkém sešlápnutí plynového pedálu a určitém zatížení 

hodnota předstihu nejdříve roste, po dosažení určité hodnoty otáček v našem případě  

5000 ot/min, se doba, který uplyne od okamžiku zážehu do okamžiku, než píst dojde do 
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horní úvratě zcela zastaví a pomalu klesá do nulové hodnoty předstihu. Při poklesu otáček 

a dosažení volnoběžných otáček, je řídicí jednotkou předstih na okamžik zvětšen, důvodem 

je „měkčí chod“ motoru. Po tomto zvětšení následuje posunutí předstihu k  blízkosti HÚ 

v některých případech až za ní – taktéž to plyne z vlastností nastavení a vylepšení chodu 

motoru. 

 

Obr. 6 Pomalý narůst otáček 

Na obr. 6 vidíme, že při pomalém nárůstu otáček se předstih nezvětšuje pomalu, nýbrž 

se jeho hodnota zvyšuje už v prvních okamžicích zvětšování otáček. Po dosažení hodnoty 

předstihu kolem 30° před HÚ nenastává jeho další zvyšování, ale je „konstantní“ do doby 

puštění plynového pedálu. Po tomto úkonu vykazuje křivka stejný charakter, jako tomu 

bylo tak u obr. 5. 

b) Měření předstihu v závislosti na otáčkách bez zatížení: 

Na obr. 7, kde byl opět měřen předstih v závislosti na otáčkách, tentokrát bez zatížení 

motoru je patrné, že se předstih oproti předchozímu měření se zatížením liší ve velikosti. 

Jeho hodnota v době kdy je dosažena maximální hodnota velikosti otáček činí 22° před HÚ 

tento fakt je ovlivněn také většími otáčkami v porovnání s grafem na obr. 5, ale k jisté 

změně by rovněž došlo, byli by otáčky totožné. Taktéž charakter křivky po spuštění 
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plynového pedálů je velice podobný předchozím případům s tím rozdílem, že je 

pozvolnější, to je způsobené měřením bez zatížení. Regulace předstihu ve volnoběžných 

otáčkách, nabývá hodnot ve větším rozsahu. 

 

Obr. 7 Prudká akcelerace bez zatížení 

 

Obr.8 Pomalý nárůst otáček bez zatížení 
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Poslední obr. 8 znázorňuje pomalý nárůst otáček, obdobně jak tomu bylo tak na obr. 6, 

tentokrát není vozidlo zatíženo na válcové stolici. Ovšem hodnoty předstihu jsou velice 

podobné jak se zatížením motoru. Při nastavení většího zatížení, by byly změny předstihu 

v jeho velikosti markantnější. 

 

Použité přístroje:  - Univerzální osciloskop BOSCH 

  - Osciloskop LeCroy 

 

Závěr: 

V první části měření je po naměřených průbězích zobrazených v tabulkách 1 a 2 

pojednáno o převodních charakteristikách otáček klikového a vačkového hřídele, obě dvě 

křivky zobrazené na obr. 3 a obr. 4 kdy usošš =f(n) a fSVH =f(n) vykazují lineární rostoucí 

charakter. Součástí prvního úkolu byl taktéž přepočet z naměřeného grafu nastavených 

otáček na skutečné, příklad výpočtu pro 4000 ot/min zobrazen výše. Na obr. 2 je 

vyznačena perioda signálu snímače klikového hřídele, tento časový úsek je pouze hodnota 

jedné otáčky klikového hřídel, celý pracovní cyklus spalovacího motoru proběhne ovšem 

za dvě otáčky klikového hřídele. V druhé části měření je dále pojednáno o závislosti 

předstihu na otáčkách respektive jeho zatížení. Jak popsáno výše předstih je variabilní a 

v různých provozních situacích dochází k jeho přenastavování. Velikost změny okamžiku 

zápalu je tedy dána provozními podmínkami a nastavením parametrů řídicí jednotky. 


