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1. Zadání 

1. Podle blokového schématu zapojte měřící úlohu. Zaznamenávejte proud 

odebíraný ventilem a polohu ventilu (danou napětím) v závislosti na střídě 

řídicího napětí ventilu. Před měřením si na EGR ventilu v automobilu 

zjistěte frekvenci řídicího napětí. 

2. Pomocí RLC metru změřte elektrické parametry EGR ventilu. 

3. S využitím válcové zkušebny a vozidla HYUNDAI i30, 1,6crdi 

zaznamenejte pomocí sériové diagnostiky závislost otevření EGR ventilu na 

množství nasávaného vzduchu. Závislost vyneste do grafu a vyjádřete se 

k ní. Měření provádějte při zahřátém motoru. 

 

 

 

Generátor 

Osciloskop 

Zdroj 12 V/5 A 

Zdroj 5 V/1 A 
Voltmetr 

EGR ventil 

 

Obr. 1 Blokové schéma zapojení měření EGR ventilu 
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2. Teoretický rozbor 

Úkolem recirkulace spalin je snížení emisí oxidu dusíku (NOX) ve výfukových plynech. 
Emise oxidu dusíku vzrůstá s rostoucími spalovacími teplotami, které jsou zejména u 
motorů s přímým vstřikem velmi vysoké. Pokud je část výfukových splodin smíchána 
s nasávaným čerstvým vzduchem dochází ke snížení obsahu kyslíku v nasávaném vzduchu 
a tím ke snížení spalovacích teplot. 

Aby tato recirkulace byla co nejúčinnější musí být regulována a jako prostředek pro 
regulaci se využívá elektropneumatický převodník. 

 

 

 

Intercooler 

Spaliny 

Váha vzduchu 

Turbodmychadlo 

Ř J motoru 

Spalovací prostor 

motoru 

Ventil recirkulace 

spalin 

Nasávaný 

vzduch 

Spaliny 

Recirkulované spaliny 

 

Obr. 2 Blokové schéma zapojení EGR ventilu v automobilu 

 

Pro měření bylo použito těchto přístrojů: 

 Osciloskop – Motortestr BOSCH FSA 740 

 Sériová diagnostika – BOSCH KTS 540 

 Voltmetr – Agilent U1242A 

 LRC metr – CHY 41R 
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3. Výsledky měření 

Před měřením byla zjištěna frekvence napájecího napětí ventilu 140 Hz, ta byla nastavena 

na generátoru při měření. 

 

Obr. 3 Signál do EGR ventilu 

Naměřené průběhy s využitím generátoru. 

 

Obr. 4 Charakteristika EGR ventilu 

Měření č. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

poloha [V] 0,28 0,28 0,28 0,28 0,29 0,3 1,16 1,62 2,1 2,59 

Střída [%] 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 

Proud [mA] 0 40 50 80 110 140 190 240 300 370 

-100

100

300

500

700

900

1100

1300

1500

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

0 20 40 60 80 100

P
ro

u
d

 [
m

A
]

P
o

lo
h

a 
[V

]

Střída [%]

Charakteristika EGR ventilu

poloha

Proud



Příloha A strana 5 z 6 
 

Tabulka 1 Naměřená data 

Měření č. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

poloha [V] 2,8 2,97 3,1 3,25 3,4 3,64 3,72 3,72 3,72 3,72 

Střída [%] 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 

Proud [mA] 490 570 660 760 860 970 1080 1200 1360 1370 
Tabulka 2 Naměřená data 

 

Změřené parametry EGR ventilu pomocí RLC metru 

• Indukčnost 35,89 mH 

• Odpor 8,2 Ω 

Naměřený průběh závislosti hmotnosti nasávaného vzduchu na otevření EGR ventilu. Na 

válcové stolici byla nastavena tažná síla 1000 N a vyzkoušeny různé jízdní situace (prudká 

akcelerace, decelerace, malé zatížení, velké zatížení). 

 

Obr. 5 Závislost hmotnosti vzduchu na otevřeni EGR 
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4. Závěr 

Zjištění frekvence napájecího napětí EGR ventilu probíhalo na vozidle HYUNDAI i30, 

1,6 crdi, 96 kW. Vlastní měření na ventilu, ale probíhalo na vymontovaném ventilu na 

stole z vozidla HYUNDAI i30 benzínová verze. 

Z naměřených průběhů vychází, že EGR ventil začíná otevírat od střídy 30 % a na 

maximum je otevřen při 90 % střídy. Při střídě 5 – 30 % ventil pulsuje, ale nedochází 

k jeho významnému otevření. Toto bylo ověřeno i na automobilu, při velkém zatížení, 

nebo při ustáleném volnoběhu střída signálu z ŘJ motoru je 5 %, což odpovídá stavu, kdy 

je ventil uzavřen. Když dojde k otevření ventilu střída napájecího napětí přechází skokově 

k hranici 30 %. 

Při měření závislosti hmotnosti nasávaného vzduchu na otevření EGR ventilu bylo 

zjištěno, že pokud dochází k otevíraní EGR ventilu zmenšuje se nasávaná hmotnost 

vzduchu. Je to kvůli tomu, že nasávaná hmotnost vzduchu se zmenší o množství 

recirkulovaných spalin. 
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Návod na obsluhu laboratorního generátoru 

Při práci s generátorem dbejte níže uvedených pokynů! Předejde tím možným 

problémům při měření, nebo poškození zařízení ať měřícího či měřeného. 

• Napájecí napětí 8 – 12 V 

• Rozsah frekvence 5 Hz – 2000 Hz 

• Rozsah střídy 0 % – 95% 

• Proudové zatížení výkonového výstupu max 10 A 

• Signálový výstup pouze pro propojení s osciloskopem! 

• Signálový výstup má stejnou frekvenci a střídu s výkonovým výstupem, ne 

amplitudu 

• Záporná svorka výstupu není společná zem se vstupní svorkou, berte na to 

ohled při měření. 

• Výstupní signál má amplitudu napájecího napětí 

Připojení generátoru. Při pohledu z vrchu na levém boku se nacházejí vstupní 

napájecí svorky, červená kladná, černá záporná. Protější bok je osazen výstupy, BCN 

konektor slouží jako propojení s osciloskopem a banánové zdířky jako výkonový výstup, 

červená kladná, černá záporná. 

Zapnutí generátoru. Při připojení napájecího napětí, svítí červená dioda a zelená bliká, 

na výstupu nemáme žádný signál, stiskem tlačítka zhasne červená dioda a rozsvítí se 

zelená dioda a na výstupu máme signál jaký je nastaven potenciometry. 

Nastavování frekvence. Probíhá pravým potenciometrem s logaritmickou stupnicí, 

nastavenou frekvenci ověřujeme pomocí osciloskopu připojeného k signálovému výstupu. 

Nastavování střídy. Probíhá pomoci levého potenciometru, pokud potenciometr je 

nastaven na úplné minimum amplituda výstupního signálu je nulová. 

Problémy. Při měření se rozbliká červená dioda a vypne výstupní signál, překročili jste 

proudové zatížení generátoru, přidržte tlačítko a vrátíte se zpět. 

Neustále vypínaní generátoru zkontrolujte, zda máte napájecí zdroj s dostatečným 

proudovým zatížením. 

Při připojení napájecího napětí se nic neděje, zkontrolujte polaritu napájecího napětí 

popřípadě jeho velikost musí být minimálně 8 V. 




	priloha_A
	priloha_B
	priloha_C

