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V současné době je v České repub|ice (i j inde v Evropě) na trhu a|ternativní pa|ivo E 85 s majoritním
podí|em ety|alkoho|u. Toto pa|ivo je v porovnání s klasickým benzínem N 95 |evnější a je proto pro
mnohé motoristy |ákavou a|ternativou. BohužeI fyziká|ně chemické v|astnosti E 85 jsou poněkud
odIišné a vyžadují zásah do řídicího systému motoru automobi|u. Pro současné automobi|y se obvyk|e
jedná o baná|ní změnu software, kterou uživate| řeší přepnutím na paIubní desce' Vzh|edem k tomu,
že průměrný věk automobi|ů v ČR se stá|e ještě b|íží 15 |etům a ty starší automobily takto jednoduše
přizpůsobit ne|ze, nabízí se |ogicky otázka návrhu přídavné jednotky pro konverzi paIiva i pro starší
mode|y automobi|ů' Přitom se automaticky požaduje spInění exhaIačních norem daného automobiIu
a dodržení takových cenových re|ací přídavné jednotky, aby používání pa|iva E 85 přines|o
požadovanou úsporu.

Řešenítěchto prob|émů je smys|em předk|ádané diplomové práce pos|uchače DanieIa Puncmana.

Autor nejprve v úvodní kapito|e popisuje zák|adnív|astnosti zážehového spaIovacího motoru a
vysvět|uje principy změny směšovacího poměru paIivo/vzduch pro navrhovanou řídicíjednotku.
Použitá metoda je zaIožena na řízeném prodIouŽení dé|ky vstřiku paIiva do sacího potrubí motoru.
Tato metoda je výhodná v tom, že p|ně využívá původní řídicíjednotku motoru. Nová, autorem práce
navržená jednotka výstupní impuIzy pro vstřikovače z původní jednotky prodIužuje podIe navrženého
a|goritmu tak, aby výs|edná dé|ka vstřiku s novým paIivem zajistiIa správný stechiometrický poměr
vzduch/palivo pro palivo E 85.

V zadání práce by| dále požadavek řešení automatické identifikace paliva v nádrži, kde může být
pa|ivo N 95 nebo E 85, eventuá|ně jej ich Iibovo|ná směs. Považuji za zásadní přínos práce, že autor
prostudovaI fyziká|ně chemické parametry obou paIiv a naše| metodu, jak paIiva vzájemně
identifikovat. DipIomant provedI rozsáh|á měření impedance obou paIiv a je schopen
s akceptovate|nou přesností určit procentuá|ní podí| obou s|oŽek v palivové nádrži. Snímač, který
navrhnuI a vyrobi|, spIniI veškerá očekávání a přitom je výrobně veImijednoduchý'

V da|ší části práce se autor věnuje návrhu hardware přídavné jednotky. Vo|ba typu mikrokontro|eru a
da|ší součástkové zák|adny je správná. Autor návrh přídavné řídicí jednotky a dá|e jednotku pro
zobrazování provozních stavů reaIizovaIjako pokusný prototyp. Dá|e navrhl a odIadi| řídicía|goritmus.
Vzh|edem k tomu, že ce|ý systém imp|ementovaI do reá|ného prostředí automobi|u, vyřeši| všechny
zásadní problémy s e|ektromagnetickou interferencí a kompatibiI itou a na zák|adě mnoha testů
prokázaI p|nohodnotnou funkčnost systému za všech oko|nostíV provozu motorového vozidIa,
považuji práci za výjimečně úspěšnou. l když je v prácijisté procento přek|epů, úroveň grafického
zpracování také není exce|entní a návrh jednotek by| rea|izován na pouhé propojovací desce,
diplomant i přes tyto nedostatky prokázaI naprosto jednoznačně inŽenýrský přístup řešení zadaného
prob|ému. Výs|edkem je experimentá|ně ověřený systém, který eIiminuje veškeré pochybnosti o
správnosti řešení. -,
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