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Abstrakt 

Tato práce se zabývá měřením průtokových a vírových vlastností hlavy válců motoru 

EA211. Jelikož má tato hlava válců odlišný průměr vrtání válce, je třeba provést úpravu 

měřicí aparatury. Za tímto účelem byly na 3D tiskárně vyrobeny dva úplně nové díly. Další 

součástí této práce je rozbor vlivu zvolené metodiky měření na výsledky celého pokusu 

s cílem urychlit celý proces. Tyto poznatky jsou následně ověřeny na datech získaných 

z dřívějších měření jiných motorů, a hlavně experimentálním měřením na aerodynamické 

měřicí trati. Výsledky byly vyhodnoceny v obou případech pomocí vytvořené výpočetní 

tabulky a následně byly diskutovány a mezi sebou porovnány.  

 

 

Abstract 

This Bachelor’s thesis deals with the measurement of cylinder head flow and vortex 

properties of the EA211 engine. Since this cylinder head has a different bore diameter, it is 

necessary to adjust the used tumble meter. That is why two completely new parts were 

produced on the 3D printer. In the following part of the thesis the analysis of the influence 

of the chosen measurement methodology on the results of the whole experiment is 

presented. It is believed that based on this research it is possible to considerably speed up 

the whole process. Findings of this chapter are then verified whether by data obtained from 

previous measurements of other engines or by experimental measurements on the 

aerodynamic measuring track. The results were evaluated in both cases using a 

computational program and then discussed and compared.  
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1 Úvod 

Spalovací motory jsou jedním z nejrozšířenějších druhů pohonných jednotek s velmi 

širokou mírou využití. Proto je kladen velký důraz na jejich neustálé zdokonalování, čehož 

nelze dosáhnout bez optimalizování jednotlivých přeměn energie odehrávajících se 

v celkovém energetickém řetězci vnitřního spalování. Jednou z možností je co 

nejpodrobněji popsat děje související s výměnou náplně válce motoru. K dokonalému 

využití energie obsažené v palivu je totiž nutné zajistit optimální přípravu směsi a její hoření 

ve spalovací komoře. [1] 

Tato problematika zahrnuje poznatky celé řady vědních oborů, jelikož je třeba se 

zabývat prostorovým prouděním tekutin, které je navíc turbulentní a nestacionární. Soubor 

dějů při řešení problematiky náplně válce je dokonce tak složitý, že jej není současnými 

teoretickými prostředky možné úplně popsat. Z tohoto důvodu se pracuje se 

zjednodušenými modely proudění, jež slouží k objasnění složitých dějů a také k zisku 

empirických korekcí složitých teoretických výpočtů nestacionárního proudění. [1] 

Díky tomu je ovšem možné změřit a vypočítat mnoho důležitých charakteristických 

veličin, které slouží k důkladnému poznání a vyhodnocení průtokových a vírových vlastností 

hlavy válců spalovacího motoru, především tedy funkce plnicích a výfukových kanálů. Mezi 

tyto veličiny patří různě definované průtokové koeficienty jako průtokový součinitel 𝜇 nebo 

průtokové číslo 𝜇𝜎, které charakterizují průtokové ztráty, a také porovnávací vírová čísla, 

jež na druhou stranu popisují velké vírové pohyby náplně. Všechny tyto parametry získané 

z měření na aerodynamické trati v Těžkých laboratořích Fakulty strojní ČVUT v Praze, Pod 

Juliskou 4, jsou předmětem této práce a budou vysvětleny. 

Kromě zpracování výsledků měření hlavy válců EA211 v programu MS Excel se tato 

práce zabývá také jejich porovnáním s výsledky získanými z měření hlav jiných motorů, 

úpravou měřicího přípravku potřebného k vyšetření vířivého pohybu ve spalovacím 

prostoru a zoptimalizováním výpočtového postupu vyhodnocení úrovně vzniklých vírových 

útvarů na základě experimentální citlivostní analýzy. 
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2 Základní poznatky o spalovacích motorech 

Pro porozumění řešené problematice je nezbytné být seznámen a orientovat se 

v základech principu fungování a konstrukce spalovacích motorů. Proto je na začátek práce 

zařazena tato kapitola. 

Spalovací motor je druh tepelného stroje, který přeměňuje chemickou energii 

uloženou v palivu na mechanickou práci. Chemická energie je uvolňována hořením a 

přeměněna na energii tepelnou, jež následně prostřednictvím převážně plynného média 

složeného ze směsi paliva a vzduchu před spalováním a vzniklých produktů ze spalování 

samotného působí přímo na mechanické komponenty motoru a vytváří tak zmiňovanou 

mechanickou práci. Toto působení může být realizováno dvojím způsobem, buď pracující 

tekutiny působí tlakem, jako je tomu u pístových spalovacích motorů, nebo je významná 

jejich rychlost proudění jako v případě spalovacích turbín. [2] [3] 

2.1 Základní rozdělení 

Jelikož spalovací motor je velice široký pojem a tato práce se zabývá ději v pístovém 

motoru s vnitřním spalováním, jsou v tomto přehledu uvedeny pouze kategorie, do kterých 

se dle různých kritérií dále dělí tento typ pohonné jednotky. Ucelené rozdělení je uvedeno 

v [3]. 

2.1.1 Počet zdvihů za pracovní cyklus 

Podle počtu zdvihů připadajících na jeden pracovní cyklus, s čímž je spojený i způsob 

výměny náplně ve válcích, se spalovací motory s vnitřním spalováním dělí na motory 

čtyřdobé a dvoudobé. 

2.1.1.1 Čtyřdobé spalovací motory 

Naprostá většina pístových motorů pracuje s tzv. čtyřdobým pracovním cyklem. Při 

tomto řešení potřebuje každý válec celkem čtyři přímočaré vratné pohyby pístu, což 

odpovídá dvěma otáčkám klikového hřídele, aby dokončil celý pracovní cyklus, jenž probíhá 

v prostoru nad pístem a zahrnuje celkem čtyři fáze, jak je patrné z obrázku 1. Těmito fázemi 

jsou sání, komprese, expanze a výfuk. [2] 

 

Obr. 1 - Schéma čtyřdobého pracovního cyklu [2] (přeloženo) 
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První fáze sání začíná s pístem v horní úvrati a končí po otočení klikového hřídele o 

180° s pístem v dolní úvrati. Jak samotný název napovídá, v této fázi je nasávána výbušná 

směs paliva se vzduchem v případě zážehových motorů, respektive čistý vzduch v případě 

vznětových motorů. Aby byl stupeň plnění co největší, je sací ventil otevřen těsně předtím, 

než se píst dostane do horní úvratě a je zavřen až těsně poté, co se píst dostane do dolní 

úvratě. V obou případech se jedná o několik stupňů otočení kliky. Podobné úpravy si je 

možné všimnout i u výfukového ventilu, který je sice po většinu doby trvání sání zavřený, 

ale na samotném počátku zůstává ještě otevřen z důvodu odstranění všech proudících 

výfukových plynů. [2] [4] 

Během následující fáze – komprese – jsou již oba ventily (až na úplný začátek, jak je 

popsáno výše) uzavřeny a směs ve válci je stlačována stoupajícím pístem na pouhý zlomek 

svého původního objemu. Těsně před dosažením horní úvratě dochází k zapálení směsi a 

prudkému nárůstu tlaku uvnitř válce. [2] 

Zapálená směs prudkým nárůstem teploty expanduje a tlakem působí na píst, který 

je tak tlačen z horní úvratě dolů a tím přes ojnici pohání klikový hřídel, který následně 

pohání další pohonná ústrojí. Tato fáze klade na píst největší nároky, jelikož na něj působí 

síly až pětkrát větší než během komprese. Sací ventil je po celou dobu uzavřen, ale výfukový 

ventil je otevřen těsně před tím, než píst dosáhne dolní úvrati. Tím je dosaženo toho, že 

jsou spalované plyny rozprouděny dostatečně velkou rychlostí a tím je pak zajištěno 

následné bezproblémové odstranění výfukových plynů v následující fázi. [2] [4] 

Touto fází je výfuk, při kterém jsou vytlačovány zbývající výfukové plyny, nejdříve 

kvůli tomu, že je ve válci mnohem větší tlak než ve výfukovém potrubí a následně 

v důsledku pohybu pístu nahoru. Během celé fáze je výfukový ventil otevřený a uzavírá se 

až krátce poté, co píst dosáhne horní úvratě. Oproti tomu je sací ventil otevírán již těsně 

před tím, než píst dosáhne horní úvratě z důvodů, jež jsou popsány výše. [2] [4] 

2.1.1.2 Dvoudobé spalovací motory 

Dvoudobé spalovací motory byly vyvinuty s ideou zjednodušení nároků na 

konstrukci válců, získání většího výkonu z motoru menších rozměrů a tím i zmenšení 

hmotnosti. Na druhou stranu je možné sledovat, že se tyto motory v současnosti používají 

jen zřídka. Tato koncepce má totiž několik zásadních problémů, které převažují nad klady. 

V první řadě je to horší naplnění spalovacího prostoru směsí, s čímž souvisí i nedokonalé 

spalování a zhoršená výměna obsahu válce. Z toho důvodu mají dvoudobé motory nejen 

větší spotřebu oleje a paliva než motory čtyřdobé, ale také vypouštějí do ovzduší více emisí. 

Proto jsou dnes používány pro svou jednoduchost a relativní spolehlivost například u 

malých motorek, čerpadel, motorových člunů i větších lodí. [2] [4] [6]  

Jak už samotný název napovídá, pracovní oběh motoru, který je v zásadě stejný jako 

u čtyřdobých motorů, probíhá ve dvou dobách během pouhých dvou přímočarých vratných 

pohybů pístu, čemuž odpovídá jedna otáčka klikového hřídele. Pracovní fáze jsou tedy 

trochu odlišné, stejně jako konstrukce a řešení hlavy válce a samotného spalovacího 
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prostoru. Tyto odlišnosti jsou patrné na obrázku 2. Další změnou oproti čtyřdobým 

motorům je, že pracovní cyklus probíhá jak nad, tak i pod pístem, což znamená že se jej 

účastní také samotný válec a kliková skříň. [4] 

 

Obr. 2 - Pracovní cyklus dvoudobého zážehového motoru [4] 

První fáze odpovídá sání a kompresi zároveň. Píst se pohybuje z dolní úvratě do 

horní úvratě, čímž vytváří pod sebou v oblasti klikové skříně podtlak, kterým je do tohoto 

prostoru u zážehových motorů nasávána směs paliva se vzduchem, respektive čistý vzduch 

u vznětových motorů. Navíc svým pohybem píst zakryje přepouštěcí i výfukový kanál a 

zápalná směs v prostoru nad pístem z předchozího cyklu je stlačována. Krátce před 

dosažením horní úvratě dochází k jejímu zapálení, čímž nastává druhá fáze pracovního 

cyklu. [2] [3] 

Tou je kombinace expanze a výfuku. Vlivem prudkého zvýšení teploty směsi dochází 

k jejímu rozpínání, čímž tlačí píst zpátky k dolní úvrati. Nejprve dochází k překrytí sacího 

kanálu, kvůli čemuž je směs v klikové skříni stlačována. Zde se také projevuje velká 

nevýhoda tohoto řešení, jelikož tento plnicí kanál je otevřen o více než 50 % kratší dobu, 

než je tomu u čtyřdobých motorů. Dalším pohybem pístu dolů je poté uvolněn výfukový 

kanál, jímž odtéká většina spalin a zbytek, co zůstává nad pístem, je následně po odkrytí 

přepouštěcího kanálu vytlačen proudící směsí z prostoru pod pístem. [2] [3] [4] 

2.1.2 Skupenství použitého paliva 

Paliva používaná v pístových spalovacích motorech se liší nejen skupenstvím, ale 

také samozřejmě složením. Stále populárnější jsou dnes plynná paliva, především propan-

butan ve zkapalněné formě, známý spíše jako LPG (Liquefied petroleum gas) a zemní plyn 

ve stlačené formě, znovu známější pod zkratkou CNG (compressed natural gas). V praxi 

používané motory, které využívají pohonné hmoty ve formě plynu, jsou dnes tzv. bivalentní, 

což znamená, že je při provozu možné zaměnit plynná paliva s palivem kapalným, 

v dopravních prostředcích nepochybně nejpoužívanějším typem pohonné látky. Převážná 

většina motorů totiž využívá paliva na ropném základu, která jsou buď lehko odpařitelná 

(dominantním zástupcem je benzin), nebo odpařitelná těžce (především nafta). [3] [5] 
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2.1.3 Tvoření směsi paliva se vzduchem 

Dalším významným kritériem rozdělování pístových spalovacích motorů je způsob 

tvoření směsi paliva se vzduchem. Na základě toho jsou pohonné jednotky rozlišovány na 

ty s vnější a s vnitřní tvorbou směsi, přičemž rozdíly jsou patrné ze samotného označení. 

U motorů s vnější tvorbou směsi dochází k základnímu smíšení paliva se vzduchem 

mimo vnitřní prostor válce. Toto řešení se týká motorů plynových, kde se tak děje ve 

směšovacím ústrojí, a také motorů pracujících na snadno odpařitelná kapalná paliva, kdy je 

směs tvořena buď v zařízení zvaném karburátor, nebo vstřikováním. V karburátoru se malé 

kapičky paliva dostávají do proudícího vzduchu a následně vstupují do sacího potrubí a 

válce motoru, kde se odpaří. Na druhou stranu při nepřímém vstřikování je palivo doslova 

vstřikováno ať už jednobodově čili centrálně do sacího potrubí, vícebodově do jednotlivých 

větví sacího potrubí, nebo přímo na sací ventil. [4] 

Oproti tomu jsou v případě motorů s vnitřní tvorbou směsi využívána pouze kapalná 

paliva a směs se tvoří až v prostoru válce motoru. Proto je tento způsob také někdy 

označován jako přímé vstřikování. Celý proces se na základě používané pohonné hmoty 

mírně liší v tom, kdy je palivo do válce vstřikováno. V případě obtížně odpařitelných paliv 

je vstřikováno do spalovacího prostoru až do rozžhaveného vzduchu na konci kompresního 

zdvihu, kdežto u snadno odpařitelných paliv je pohonná látka vstřikována do spalovacího 

prostoru již na konci sacího, respektive v průběhu kompresního zdvihu. Z toho vyplývá, že 

v případě zážehových motorů s přímým vstřikováním je do prostoru válce nasáván čistý 

vzduch. [4] 

2.1.4 Zapálení směsi paliva 

V předešlých podkapitolách byly několikrát zmíněny termíny zážehový nebo 

vznětový motor. Toto označení souvisí se způsobem provedení zapálení směsi paliva.  

V zážehových motorech je směs paliva se vzduchem zažehnuta energií z vnějšího 

zdroje, v praxi se nejčastěji používá elektrická jiskra. Používaným palivem jsou především 

benzín, dále pak další lehce odpařitelná kapalná paliva jako líh nebo také některá plynná 

paliva. Významným parametrem, kterým se také zážehové motory liší od vznětových, je 

kompresní poměr, někdy též označovaný jako stupeň stlačení směsi 휀, jenž je definován 

vztahem: [3] 

휀 =
𝑉𝑉 + 𝑉𝑃

𝑉𝑃
 (1) 

kde 𝑉𝑉 je celý pracovní objem válce a 𝑉𝑃 označuje objem spalovacího prostoru. 

Kompresní poměr zážehových motorů je totiž znatelně menší než u motorů 

vznětových, jelikož je omezen teplotou, při které dochází ke vznícení směsi paliva se 

vzduchem. Z tohoto důvodu se ε pohybuje v rozmezí od 8 do 11,5. [3] [6] 

Druhým nejčastějším typem je vznětový motor, do nějž je nasáván čistý vzduch a 

palivo je vstřikováno do válce až na konci komprese. Aby se tak vzduch s palivem vzňal, je 
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nutné dosáhnout poměrně vysoké teploty vznícení. Toho je docíleno pomocí značného 

stlačení směsi, s čímž souvisí vysoký kompresní poměr 휀, který bývá nejčastěji v intervalu 

od 12 až do 24. [3] [6] 

2.1.5 Způsob dopravy čerstvé náplně do válce 

Podle způsobu plnění válce jsou spalovací motory s vnitřním spalováním rozděleny 

na motory s přirozeným sáním, motory s vyplachováním a na motory přeplňované. 

Přirozené sání mají čtyřdobé pohonné jednotky, které nasávají čerstvou směs paliva se 

vzduchem, respektive vzduch samotný do válce pod tlakem způsobeným pohybem pístu. 

Motory s vyplachováním jsou dvoudobé motory, v nichž je využívána čerstvá náplň, která 

je do válce motoru dopravena pomocí přetlaku vyvolaného dmychadlem nebo komprese 

pod pístem v klikové skříni, k odstranění (vypláchnutí) zbylých spalin ze spalovacího 

prostoru. A v neposlední řadě v případě přeplňování je k dopravě čerstvé směsi do válce 

použito dmychadlo, které může být poháněno buď mechanicky, nebo výfukovými plyny 

(turbodmychadlo). Přeplňování je využíváno u dvoudobých i čtyřdobých motorů. [3] [4] 

2.2 Porovnání s jinými druhy motorů 

Pístové spalovací motory jsou již více než 100 let dominantním typem pohonné 

jednotky v nejrůznějších druzích dopravní nebo transportní techniky. Následující 

podkapitoly na příkladech několika výhod spalovacích motorů přiblíží, proč tomu tak je, a 

naopak na několika nevýhodách ukáží, že je třeba stále klást důraz na vylepšování této 

technologie. 

2.2.1 Výhody spalovacích motorů 

V první řadě jsou pístové spalovací motory poměrně konstrukčně jednoduché a 

kompaktní s malými rozměry a tím i hmotností. Samozřejmě je možné namítnout, že třeba 

dnes tak populární elektromotor je ještě menší. To je sice pravda, ovšem při porovnávání 

není možné zanedbat také potřebnou velikost zásobníků energie (baterie). Podobný 

problém se vyskytne při porovnání parní turbíny se spalovacím motorem. V takovém 

případě je zase třeba uvažovat i velikost obslužných zařízení potřebných pro provoz turbíny. 

Navíc dochází díky vývoji ať už nových konstrukčních materiálů, experimentálních metod, 

nebo numerických simulací k neustálému zmenšování rozměrů i hmotnosti. Velice 

názorným ukazatelem tohoto trendu je veličina zvaná měrná hmotnost, jež je definována 

jako počet kilogramů potřebných na 1 kW výkonu. Tento parametr totiž stále klesá. 

Porovnání hodnot měrné hmotnosti několika typů motoru je obsaženo na obrázku 3. [3] 

 

Obr. 3 - Měrné hmotnosti jednotlivých typů motorů [3] 
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Další výhodou je poměrně vysoká celková účinnost v porovnání s dalšími druhy 

pohonných jednotek. Spalovací motory totiž dosahují velmi dobré tepelné účinnosti, 

vysoké chemické účinnosti spalování a také mechanické účinnosti. A tak zatímco se celková 

účinnost čtyřdobých zážehových motorů pohybuje mezi 25 až 35 %, vznětových motorů 

zásluhou méně ztrátového pracovního oběhu mezi 35 až 45 % a dvoudobých vznětových 

lodních motorů dokonce v hodnotách přes 50 %, spalovací nebo parní turbíny dosahují 

maximální účinnosti 30 až 35 %. Na první pohled se může zdát, že ohromné zlepšení přichází 

s elektrickými pohony, jelikož ty dosahují 90 % účinnosti. Ovšem při komplexnějším 

posouzení celé problematiky a po přepočítání na primární zdroje vychází jako nejvýhodnější 

stále použití spalovacího motoru na kapalné palivo, pohon na elektřinu je zhruba o jednu 

třetinu energeticky náročnější. [3] [7] 

A v neposlední řadě je znatelnou výhodou pístových spalovacích motorů možnost 

rychlého spuštění a zatížení. Tímto a také možností využívání krátkých přestávek v provozu 

se liší především od spalovacích turbín. [3] 

2.2.2 Nevýhody spalovacích motorů 

V dnešní době je nejčastěji zmiňovaným problémem pístových spalovacích motorů 

jejich vliv na okolí a životní prostředí. Kromě hluku a vibrací, souvisejících například se 

špatným vyvažováním posuvného pohybu pístu, se jedná zejména o látky, které vznikají 

nedokonalým spalováním směsi a které jsou emitovány do ovzduší. Mimo oxidu uhličitého 

(CO2) a vodních par (H20) motory vypouští i určité množství oxidu uhelnatého (CO), oxidů 

dusíku (Nox), oxidů síry, nespálených uhlovodíků a prachových částic. Především pevné 

částice a oxidy síry a dusíku jsou přitom zdraví škodlivé. [3] [8] 

Dalším nedostatkem je nutnost spouštět spalovací motor cizím zdrojem energie. To 

by samo o sobě nebylo velkou překážkou, tato potřeba vychází z principu, jakým pístové 

spalovací motory pracují, a byla vyřešena použitím startéru. Větším problémem je 

požadavek, aby byl motor při spuštění zatížený jen velmi málo nebo vůbec. Proto je mezi 

motorem a strojem, který pohání, zařazena spojka, aby došlo k odlehčení motoru. [3] 

Se zatěžováním motoru souvisí i další nevýhoda, a tou je nízká přetížitelnost 

spalovacích motorů. Maximální výkon je totiž omezen množstvím vzduchu a tím i 

množstvím paliva, které je možno ve válci spálit. Z toho důvodu je dosažení většího než 

maximálního momentu u běžných motorů nemožné. [3] 

K nedokonalostem je třeba přičíst také nutnost mnohastupňového převodování 

kvůli nevýhodnému průběhu točivého momentu, kdy dochází při zvýšení zatížení motoru 

za konstantního přívodu paliva k poklesu otáček. [3] 

2.3 Mechanické části spalovacích motorů 

Pístové spalovací motory se skládají ze tří základních částí. Jsou to části pevné, 

nepohyblivé, jež slouží k uložení klikového mechanismu a rozvodů motoru. Dále části 

pohyblivé, jejichž základním představitelem je klikový mechanismus. A třetí částí je 
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motorové příslušenství, které zahrnuje všechna pomocná zařízení potřebná k chodu a 

ovládání motoru. [4] 

Cílem této práce není detailně popisovat jednotlivé součásti a vysvětlovat jejich 

funkci. Tyto informace jsou přehledně uvedeny v [4] nebo v [2]. Jelikož se ale zabývá 

průtokovými a vírovými vlastnostmi kanálů hlavy válců, je třeba si přiblížit aspoň tuto 

nesmírně důležitou část pístových spalovacích motorů, jež je v řezu zobrazena na obr. 4. 

 

Obr. 4 - Řez hlavou válců čtyřventilového zážehového motoru [4] 

Hlava válce musí zajišťovat hned několik klíčových požadavků. Zaprvé společně se 

dnem pístu vytváří vhodně tvarovaný spalovací prostor a také jej utěsňuje. To znamená, že 

je dostatečně kompaktní bez tepelných ztrát, potlačuje vznik tzv. horkých bodů nebo 

umožňuje dostatečné rozvíření náplně ve válci, umístění svíčky do místa s nejbohatší směsí 

a použití většího počtu ventilů. Základní tvary spalovacích prostorů jsou v [9]. V případě 

všech čtyřdobých motorů a motorů dvoudobých se souproudým vyplachováním také 

zabezpečuje výměnu náplně válce. [9] 

Toho je ve většině případů docíleno ventilovým rozvodem, který u čtyřdobých 

motorů zahrnuje ventily a vačkový hřídel a který je zakrytý horním víkem hlavy válců. 

Rozlišuje se několik druhů ventilových rozvodů (viz [9]). Ventil je konstrukční díl, který 

zahajuje a ukončuje výměnu plynů ve spalovacím prostoru. Sacím ventilem je směs 

nasávána do válce, kdežto výfukovým je odváděna pryč. Hlavně pro výfukové ventily platí, 

že jsou namáhány vysokou teplotou (u benzinových motorů až 850 °C). Nesmí tedy ztrácet 

pevnost ani tvrdost, musí být také korozivzdorné s velkou vrubovou houževnatostí. 

Z těchto důvodů jsou výfukové ventily většinou bimetalové, kdežto sací ventily, které jsou 

ochlazovány čerstvou směsí, jsou vyráběny z chromokřemičité oceli. Vačkový hřídel tvoří 

samotný základ těchto rozvodů. Je poháněn klikovým hřídelem a svými vačkami řídí 

prostřednictvím přenosových členů řídí otevření a uzavření ventilu ve správný okamžik. [4] 

[9] 

A v neposlední řadě musí hlava také zajistit chlazení všech prvků systému přívodu 

paliva a výměny náplně.  Právě v důsledku rozdílných systémů chlazení se od sebe 
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jednotlivé hlavy mohou výrazně lišit. Pokud je totiž motor chlazen vzduchem, hlavy jsou 

samostatné pro každý válec. Ovšem v případě, že je pohonná jednotka chlazena 

prostřednictvím chladicí kapaliny, tvoří hlava všech válců jeden celek. Tak je tomu i u 

měřené hlavy motoru EA211. [4] [9] [10] 

Na materiál, ze kterého je hlava vyrobena, jsou kladené velké nároky. Během 

provozu je totiž silně mechanicky a tepelně namáhána spalovanými plyny, kromě toho musí 

zachycovat dynamické účinky rozvodového mechanismu. Veškeré toto působení navíc není 

statické, ale je proměnné v čase čili materiál musí být nejen dostatečně pevný, tuhý a 

tepelně stabilní, ale také odolný vůči únavovému opotřebení. V současné době jsou hlavy 

válců odlévány ze šedé litiny nebo z hliníkové slitiny. Výhodou šedé litiny je její vysoká 

pevnost a tuhost spojená s poměrně nízkými výrobními náklady. Na druhou stranu má 

vysokou hmotnost a nízkou tepelnou vodivost. Z těchto důvodů u osobních automobilů 

spíše převažují hlavy z hliníkových slitin i přes to, že jsou náchylnější k deformacím, dražší a 

je nutné používat vkládaná sedla ventilů čili zalisovaná sedla z odolného materiálu (vysoce 

legované a žáropevné oceli).  Ta jsou vytvářena frézováním celkem 3 kuželovitých ploch. 

Zatímco vrcholový úhel hlavní dosedací plochy sedla ventilů v hlavě válců se volí většinou 

stejný jako úhel talíře ventilů, tedy 45°, pro zlepšení vlastností proudění jsou provedeny tzv. 

korekční kuželové plochy s úhly 15° a 75° (obr. 5) [4] [9] 

 

Obr. 5 - Tvar kuželových ploch v hlavě válců [4] 

Mezi hlavou válců a blokem motoru vzniká ve spalovacím prostoru mezera, kterou 

je nezbytné utěsnit, aby nedocházelo ke směšování spalované směsi s okolím. Kromě toho 

toto těsnění, jež je většinou realizováno jako kombinované, kdy se skládá z kombinace kovu 

a nějakého měkkého materiálu, také zabraňuje unikání chladicích kapalin nebo oleje 

průtokových kanálů. Aby splňovalo tyto požadavky, musí těsnění hlavy válců odolat 

vysokým tlakům a teplotám, přičemž dosedací plochy bloku motoru a hlavy válců musí být 

rovinné. [4] 
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3 Vnitřní aerodynamika spalovacího motoru 

Jak již bylo uvedeno v samotném úvodu, problematika výměny náplně válce je velice 

komplikovaná a zahrnuje poznatky hned z několika vědních oborů. Kromě toho je nutné 

pracovat s určitými zjednodušeními, jelikož úplný popis skutečného prostorového, 

turbulentního a nestacionárního proudění teoretickými prostředky by byl buď úplně 

nemožný, nebo velice zdlouhavý a nákladný. Proto se ve většině případů vývoje nejen 

sacích a výfukových kanálů, ale i celého spalovacího prostoru, dává přednost 

zjednodušeným zkouškám stacionárního proudění. Takové proudění je nezávislé na čase, 

přičemž hodnoty měřených veličin závisí pouze na aktuální poloze proudového pole na 

měřicí trati, na rozdíl od nestacionárního proudění, kde se výsledky mění s polohou i 

s časem. [1] [11] 

Z hlediska požadavků, které jsou v dnešní době na pístové spalovací motory 

s vnitřním spalováním kladené (výkon, nízký hluk a vibrace, hospodárnost), jsou z pohledu 

proudění rozhodující míra naplnění válce a charakter proudového pole ve spalovacím 

prostoru. [12] 

Míra naplnění válce, případně plnicí účinnost, umožnuje dosáhnout vysokého 

výkonu a točivého momentu. Jedním z hlavních ukazatelů plnicí účinnosti hlavy válce je 

průtokový součinitel, respektive průtokové číslo, jenž vyjadřuje tlakové ztráty na průtoku 

celého plnicího systému. [1]   

Charakter proudového pole ve spalovacím prostoru je závislý na mnoha faktorech, 

především však na tvaru sacího potrubí, sacích kanálů a jejich postavení. Sací kanály tak 

kromě toho, že zajišťují dopravu čerstvé směsi do válce, také vytváří vírové útvary různé 

velikosti a intenzity v náplni válce. Ty mají vliv na míru promíšení paliva se vzduchem, 

rychlost hoření a šíření plamene a celkovou kvalitu spalování. Popis těchto vírových struktur 

je velmi obtížný, pravděpodobně nejzřetelnějším ukazatelem schopnosti plnicích kanálů 

vytvářet takovéto útvary je vírové číslo. Za účelem řízení a optimalizace intenzity rozvíření 

náplně se využívá různých konstrukčních opatření. [1] 

Následující podkapitoly tak obsahují rozdělení základních typů kanálů, detailnější 

popis a vysvětlení nejen výše uvedených charakteristických veličin potřebných k orientaci 

v dané problematice a také výpočtové vztahy použité k vyhodnocení. 

3.1 Základní typy kanálů 

S rozvojem znalostí o průběhu spalovacího procesu ve válci motoru bylo dokázáno, 

že pro co nejlepší průběh hoření směsi je vhodné, aby ve spalovacím prostoru rotovala. 

Z tohoto důvodu se toto dělení na různé typy týká převážně kanálů sacích. Ty lze rozdělit 

do čtyř základních skupin na přímé kanály v nevířivé poloze, přímé kanály ve vířivé poloze, 

tangenciální kanály a na šroubové kanály (viz obr. 6). [1] 
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Obr. 6 - Přehled základních typů sacích kanálů [1] 

Přímé kanály jsou takové, které mají co největší poloměr zakřivení a vstupují do 

válce rovnoběžně s osou dříku ventilu, měly by být co nejkratší s poměrně velkým 

průměrem sacího ventilu, jak je patrné z obrázku 7. Používají se především tam, kde je 

potřeba zajistit minimální odpor plnicího systému za účelem dosažení co největšího 

naplnění válce. Pokud je přímý kanál v tzv. nevířivé 

poloze, ústí do válce v rovině určené osou ventilu a 

válce. Proto nezpůsobuje téměř žádné roztočení 

náplně. Jak už ovšem bylo uvedeno výše, pro 

dosažení dostatečné kvality spalování je třeba 

vytvořit alespoň mírnou úroveň rotace náplně. 

Z toho důvodu se často volí varianta 2 na obrázku 5, 

tedy posunutí ústí kanálu z roviny osy válce a ventilu 

do tzv. vířivé polohy. [1] [9] 

 

Tangenciální kanály oproti tomu vyvozují 

rotaci náplně válce výstupním impulsem zapříčiněným nerovnoměrným výtokem po 

obvodu průtočného průřezu mezi ventilem a sedlem. Toho je docíleno malým poloměrem 

zaoblení na spodní straně kanálu a seškrcením průřezu nad ventilovým sedlem při zajištění 

výtoku co nejdále od osy válce (obr. 8). Na druhou stranu není vhodné umístit ventil do 

přílišné blízkosti stěny, jelikož poté by docházelo ke 

snížení intenzity víru vlivem seškrcení proudu stěnou. 

Dalším nedostatkem tohoto řešení je značná závislost 

vírového účinku na přesnosti, s jakou byl kanál odlit. 

Nedodržení předepsané výrobní tolerance může 

způsobit velký rozptyl mezi průtokovými i vírovými 

vlastnostmi jednotlivých kanálů, což může být příčinou 

nepravidelnosti jednotlivých pracovních cyklů. Kromě 

toho se výraznější rotace náplně válce projevuje až při 

středních a větších zdvizích ventilu, vírový útvar při 

malých zdvizích je stabilizován různými prostředky, 

například clonou na ventilu. [1] 

 

Obr. 6 - Detail přímého sacího kanálu 

Obr. 7 - Tangenciální sací kanál [9] 

Obr. 7 - Detail přímého sacího kanálu 

Obr. 8 - Tangenciální sací kanál [9] 
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Často se u některých čtyřventilových hlav používá kombinace tangenciálního kanálu 

s kanálem přímým, kdy přímý zajišťuje vhodné naplnění válce při vysokých otáčkách a 

zatížení motoru, kdežto tangenciální se stará o dostatečné rozvíření náplně během malého 

zatížení a nízkých otáček. [9] 

Šroubové kanály (obr. 9) vytváří rotační impuls, ještě před samotným výtokem 

náplně do válce, v samotném kanálu, díky čemuž lze dobře odhadnout jeho vlastnosti už 

při návrhu spirály. Používají se u vznětových motorů s přímým vstřikováním paliva, jelikož 

zajišťuje dostatečně intenzivní vírový 

účinek, potřebný k dokonalému spálení 

vstřikovaného paliva, již od malých zdvihů 

ventilu. Daní za vyvození větší rotační 

energie natékajícího proudu vzduchu 

vzhledem k ose ventilu je menší dopravní 

účinnost způsobená větším odporem sání a 

poměrně velká stavební výška zvyšující 

celkovou výšku a hmotnost hlavy motoru. 

[1] [9] 

 

Jediným požadavkem na výfukové kanály v hlavě válců je, aby byly co možná 

nejkratší z důvodu omezení možnosti přestupu tepla z kanálu do chladicího média. Pokud 

je motor přeplňován, objem, a tedy i rozměry výfukových kanálů závisí na požadavcích na 

práci turbodmychadla. [9]  

3.2 Průtokové vlastnosti 

Jak bylo uvedeno výše, jedním ze základních požadavků na návrh uspořádání 

plnicích a výfukových kanálů v hlavě válce je dosažení vysoké hodnoty točivého momentu 

a výkonu, tedy plnicí účinnosti. Základem raného vývoje spalovacích motorů je tak měření 

průtokových vlastností na aerodynamické zkušební trati, přičemž naměřený hmotnostní 

tok je porovnáván s teoreticky vypočteným hmotnostním tokem. Tím je získán parametr 

průtokový součinitel, který je označován podle volby referenčního průřezu buď jako 

průtokový součinitel 𝜇 (v anglosaské literatuře označovaný Cd = discharge coefficient), nebo 

jako průtokové číslo 𝜇𝜎 (též označované Cf = flow coefficient). Bližší informace následují 

v následujících podkapitolách. [11] 

3.2.1 Teoretický popis proudění 

Nejdříve je ovšem nutné upřesnit, jakým způsobem směs v prostoru hlavy válce 

protéká a jak je toto proudění možné popsat. 

Základními rovnicemi, kterými je popisován průtok mezi dvěma průřezy jsou rovnice 

kontinuity a Bernoulliova rovnice. [10] Rovnice kontinuity vlastně vyjadřuje zákon 

zachování hmotnosti tekutiny proudící určitou kontrolní oblastí, lze tedy psát, že za určitou 

Obr. 8 - Šroubový sací kanál Obr. 9 - Šroubový sací kanál 
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jednotku času proteče dvěma různými průřezy stejné množství tekutiny. Hmotnostní tok je 

tak stejný: [13] 

�̇�1 = �̇�2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (2) 

Po rozepsání platí: [13] 

𝜌1 ∙ 𝑆1 ∙ 𝑣1 = 𝜌2 ∙ 𝑆2 ∙ 𝑣2 = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (3) 

kde 𝜌1; 𝜌2 vyjadřují hustotu proudící tekutiny v místě 1 a 2, 𝑆1; 𝑆2 jsou protékané průřezy 

a 𝑣1; 𝑣2 jsou rychlosti protékající tekutiny. 

Pokud je uvažováno nestlačitelné proudění, tedy 𝜌1 = 𝜌2 = 𝜌, pak rovnice 

přechází do tvaru: [13] 

𝑆1 ∙ 𝑣1 = 𝑆2 ∙ 𝑣2 = �̇� (4) 

kde �̇� je objemový průtok tekutiny. 

Z toho plyne, že ve velkém průřezu bude malá rychlost, kdežto v malém průřezu 

velká rychlost. Za předpokladu, že je proudění stacionární, je objemový průtok nezávislý na 

čase a rovnice kontinuity přechází do tvaru 𝑆 ∙ 𝑣 = �̇� = 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. V hlavě válce ovšem dochází 

k proudění značně nestacionárnímu, a tak rovnice kontinuity platí vždy jen pro daný časový 

okamžik. [13] 

 Bernoulliovu rovnici lze napsat v několika tvarech, pro potřeby řešené problematiky 

je vhodné využít Bernoulliovu rovnici v diferenciálním tvaru, jež je někdy zaměňována za 

zákon zachování energie.  Pro izotermní stacionární proudění nevazké a nestlačitelné 

tekutiny v homogenním gravitačním poli bez přívodu tepla a mechanické energie lze rovnici 

vyjádřit ve tvaru: [13] 

𝑦1 +
𝑝1

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑣1
2

2 ∙ 𝑔
= 𝑦2 +

𝑝2

𝜌 ∙ 𝑔
+

𝑣2
2

2 ∙ 𝑔
= 𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡. (5) 

Každý člen rovnice (5) má délkový rozměr. První člen je nazýván polohovou výškou, 

druhý člen tlakovou výškou a třetí rychlostní nebo kinetickou výškou. S uvažováním vazkosti 

proudící tekutiny je třetí člen vyjadřující rychlostní výšku ještě násoben korekčním 

Coriolisovým součinitelem 𝜅, jehož hodnota závisí na typu proudění. Pokud je turbulentní, 

tak je přibližně roven jedné, pokud je laminární, tak je 𝜅 rovna dvěma. V důsledku vazkosti 

tekutin také dochází k hydraulickým ztrátám jak místním, tak i třecím. Třecí ztráty jsou 

úměrné délce potrubí (kanálu), v současnosti jsou v Evropě nejčastěji počítány 

Weisbachovým vzorcem: [13] 

𝑒𝑧 = 𝜆 ∙
𝑙

𝑑
∙

𝑣2

2
 (6) 

kde 𝑙 je délka kanálu; 𝑑 je průměr kanálu; 𝑣 je rychlost proudící tekutiny a 𝜆 je tzv. součinitel 

třecích ztrát, který je znovu jinak vyjádřen pro laminární a pro turbulentní proudění. 
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Místní ztráty jsou pouze přídavné ztráty ke ztrátám třecím, jelikož k nim dochází jen 

v určitých místech potrubí. Typickými příklady takovýchto míst jsou zúžení nebo naopak 

rozšíření průřezu, kolena a vstup do potrubí. Velikost místní ztráty je dána vztahem: [13] 

𝑒𝑧 = 휁 ∙
𝑣2

2
 (7) 

kde 휁 je ztrátový součinitel, který je závislý na geometrii místní ztráty a v případě 

laminárního proudění i na Reynoldsově čísle. 

Při řešení dané problematiky vyhodnocení průtokových vlastností kanálů hlavy 

válců je tak průtokový součinitel definován jako poměr skutečného množství protékající 

tekutiny s uvažováním všech ztrát a bezztrátového průtoku ideální tekutiny. Lze jej také 

vyjádřit jako součin rychlostního součinitele 𝜑, jenž vyjadřuje úbytek kinetické energie na 

výtoku kanálu vlivem ztrát, a součinitele kontrakce 휀, který je definován jako poměr 

skutečného průřezu ve výtokovém otvoru ovlivněném kontrakcí proudu a geometrického 

průřezu. [1] 

3.2.2 Charakteristika turbulentního proudění 

V předešlých řádcích byly několikrát zmíněny pojmy laminární a turbulentní 

proudění. Proto je následující část věnována právě těmto termínům. Oba popisují 

kvalitativně zcela odlišné typy proudění tekutin. Zatímco při laminárním proudění dochází 

k pohybu částic v jednotlivých vrstvách, mezi nimiž nedochází k míšení a nestability proudu 

jsou převážně tlumeny viskozitou, v případě turbulentního proudění se částice pohybují 

nepravidelně, celý objem tekutiny se intenzivně promíchává a dochází k charakteristickým 

pulzacím všech veličin. Charakter proudění je možné určit pomocí Reynoldsova čísla, které 

je pro případ potrubí kruhového průřezu definováno: [13] 

𝑅𝑒 =
𝑣 ∙ 𝐷

𝜐
 (7) 

kde 𝑣 je střední rychlost tekutiny, 𝐷 je hydraulický průměr potrubí a 𝜐 kinematická viskozita 

tekutiny. 

Rozhraní mezi oběma druhy proudění je udáváno tzv. Reynoldsovým kritickým 

číslem, což je nejnižší hodnota, při které dochází ke vzniku turbulence (pro potrubí 

kruhového průřezu je 𝑅𝑒𝑘 ≈ 2300). Platí, že pokud je Reynoldsovo číslo proudu menší než 

𝑅𝑒𝑘, jedná se o proudění laminární. Na druhou stranu nelze s jistotou prohlásit, že 

v případě 𝑅𝑒 > 𝑅𝑒𝑘 laminární proudění nemůže existovat. Je ovšem značně nestabilní a 

jakékoliv poruchy proudění mohou způsobit zhroucení laminárního proudu a vznik 

turbulence. Ta tak není vlastností samotné tekutiny, ale spíše jejího pohybu. Proto je také 

základní vyšetřovanou veličinou rychlost v jednotlivých místech proudového pole. Tato 

okamžitá rychlost je složena ze tří složek, střední �̅�, organizovaně proměnné 𝑣′ a fluktuační 

𝑣′′, jak je i patrné z obrázku 10. [1] [13]  
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Obr. 10 - Turbulentní proudění při plnění válce motoru [12] 

Ve válci spalovacího motoru je právě dostatečně turbulentní prostředí potřebné 

k zajištění vhodných podmínek pro spalovací proces, jenž má kinetickou a difuzní fázi 

hoření. A právě difuzní část lze dosažením turbulence výrazně ovlivnit. Bylo zjištěno, že 

v okamžiku spalování směsi je výhodné dosáhnout vysoké úrovně chaotické turbulence pro 

správné hoření. Hlavním problémem je příliš krátká životnost, která je způsobena přílišnou 

disipací energie v průběhu turbulence. Pro její zachování je tak nutné tuto energii, jež je 

proudovému poli odebírána, trvale dodávat. Z toho důvodu je potřeba před tím, již během 

sání a komprese, záměrně v prostoru válce vyvolat dostatečně uspořádané vírové 

struktury, jež předávají energii dalším náhodně vzniklým vírům. [1] 

Požadované proudové pole ve válci je utvářeno dvěma různými způsoby, 

přirozeným a řízeně vytvořeným. Přirozený způsob vyplývá z periodického charakteru 

funkce motoru, víry jsou totiž způsobeny třeba pohybem pístu, nerovnoměrným 

rozdělením teplot a tlaků nebo kompresní tlakovou vlnou vzniklou při hoření směsi, takže 

je nelze příliš ovlivnit. Na druhou stranu řízeně vytvořený způsob je dán provedením 

jednotlivých nedílných součástí spalovacího motoru, ať už se jedná o tvar a polohu 

spalovacího prostoru, typ plnicího potrubí a plnicích kanálů, typ vstřikovací soustavy nebo 

řešení výfukové soustavy. Z toho vyplývá, že je výsledné proudové pole ve válci možné 

tímto způsobem značně ovlivnit. [12] 

3.2.3 Průtokový součinitel 

Průtokový součinitel je parametr definovaný jako poměr skutečného a teoreticky 

vypočítaného množství protékající tekutiny. Jedná se o jeden z nejvýznamnějších ukazatelů 

kvality proudění v oblasti hlavy válce motoru. V současné době se používá několik typů 

tohoto porovnávacího koeficientu, které se od sebe liší volbou referenční plochy. Tato 

práce se zabývá těmi nejpoužívanějšími na Fakultě strojní ČVUT, tedy průtokovým 

součinitelem 𝜇 (Cd = discharge coefficient) a průtokovým číslem 𝜇𝜎 (Cf = flow coefficient). 

[11] 



 

24 

3.2.3.1 Měření a výpočet skutečného hmotnostního průtoku 

K výpočtu, jakkoliv definovaného, průtokového součinitele je třeba zjistit skutečný 

hmotnostní průtok procházející hlavou válce motoru. Existuje mnoho variant průtokoměrů 

a nemálo způsobů, jak zmiňovaný průtok změřit. V Těžkých laboratořích Fakulty strojní 

ČVUT v Praze je měření prováděno na clonkové trati (obr. 11).  

 

Obr. 11 - Průběh tlaků na cloně [14] 

Způsob měření i následný výpočet hmotnostního průtoku je v souladu s normou 

ČSN EN ISO 5167 z listopadu 2003. 

Hmotnostní průtok 𝑞𝑚 je stanoven z rovnice: [15] 

𝑞𝑚 =
𝐶

√1 − 𝛽4
∙ 휀 ∙

𝜋

4
∙ 𝑑2 ∙ √2 ∙ 𝛥𝑝 ∙ 𝜌1 (8) 

kde 𝐶 je součinitel průtoku (viz dále);  𝛽 =
𝑑

𝐷
 je poměr průměrů, 𝑑 je průměr otvoru ve 

clonkovém kotouči a 𝐷 je hydraulický průměr potrubí clonkové měřicí trati; 휀 je součinitel 

expanze (viz dále); 𝛥𝑝 = 𝑝1 − 𝑝2 je rozdíl tlaků před a za clonkovým kotoučem a 𝜌1 =
𝑝1

𝑟∙𝑇1
 

je hustota média před clonkovým kotoučem. 

Součinitel průtoku 𝐶 je dán Reader-Harris/Gallagherovou rovnicí, ze které bylo kvůli 

konstrukčnímu řešení clonky použito pouze prvních 5 členů: [15] 

𝐶 = 0,5961 + 0,0261 ∙ 𝛽2 − 0,216 ∙ 𝛽8 + 0,000521 ∙ (
106 ∙ 𝛽

𝑅𝑒𝐷
)

0,7

+ 

+(0,0188 + 0,0063 ∙ 𝐴) ∙ 𝛽3,5 ∙ (
106

𝑅𝑒𝐷
)

0,3

 

(9) 

kde 𝛽 =
𝑑

𝐷
 je znovu poměr průměrů; 𝑅𝑒𝐷 =

𝜈1∙𝐷∙𝜌1

𝜇1
=

4∙𝑞𝑚

𝜋∙𝐷∙𝜇1
 je Reynoldsovo číslo potrubí 

vztažené na hydraulický průměr a rychlost v potrubí před clonkovým kotoučem (𝑣1 ... 

rychlost, η1 ... dynamická viskozita) a 𝐴 = (
19000∙𝛽

𝑅𝑒𝐷
)

0,8

 . 

Dynamická viskozita vzduchu η1 je závislá na teplotě. Z tohoto důvodu je potřeba 

určit polynom, který počítá viskozitu z aktuální teploty. K tomu bylo využito fyzikálních 

hodnot z tabulky pro suchý vzduch při 100kPa. 
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Těmito hodnotami byl metodou nejmenších čtverců proložen polynom druhého 

stupně ve tvaru: y = −0,00003462 ∙ x2 + 0,0682 ∙ x + 1,184, proto se dynamická 

viskozita vzduchu počítá ze vztahu: 

휂1[106 ∙ 𝑃𝑎 ∙ 𝑠] = −0,00003462 ∙ 𝑇0
2 + 0,0682 ∙ 𝑇0 + 1,184 (10) 

kde 𝑇0 je teplota vzduchu v okolí v Kelvinech. 

Součinitel expanze 휀 je dán vztahem:  

휀 = 1 − (0,351 + 0,256 ∙ 𝛽4 + 0,93 ∙ 𝛽8) ∙ [1 − (
𝑝2

𝑝1
)

1
𝜅

] (11) 

kde 𝑝1, 𝑝2 jsou tlaky z odběru před, resp. za clonkovým kotoučem. 

Skutečnost, že je pro výpočet součinitele průtoku C nezbytné znát Reynoldsovo číslo 

𝑅𝑒𝐷, znamená nutnost změny způsobu výpočtu hmotnostního průtoku 𝑞𝑚. Ten není možné 

provádět přímo, jelikož ke zjištění hodnoty 𝑅𝑒𝐷 je třeba znát zatím neznámou rychlost 

průtoku 𝑣1. Proto se k vlastnímu výpočtu využívá iterační metoda dle návodu uvedeného v 

Příloze A [15]. 

Vstupním parametrem v iteračním výpočtu je Reynoldsovo číslo potrubí, které se volí: 

𝑅𝑒𝐷 = ∞ (12) 

Dále je určen součinitel průtoku 𝐶∞. Kvůli zvolenému Reynoldsovu číslu potrubí 

pracujeme při vstupní (nulté) iteraci s rovnicí ve tvaru: 

𝐶∞ = 0,5961 + 0,0261 ∙ 𝛽2 − 0,216 ∙ 𝛽8 (13) 

Výsledná hodnota je dále využita k určení proměnné veličiny v lineárním algoritmu 

𝑋𝑛, jež je dle Přílohy A normy ČSN EN ISO 5167-1 definována jako součin průtokového 

součinitele clonky a invarianty 𝐴1: [15] 

𝑋𝑛 = 𝑅𝑒𝐷𝑛 = 𝐶𝑛 ∙ 𝐴1 (14) 

kde je samotná invarianta rovna: [15] 

𝐴1 =
휀 ∙ 𝑑2 ∙ √2 ∙ ∆𝑝 ∙ 𝜌1

휂1 ∙ 𝐷 ∙ √1 − 𝛽4
 (15) 

Následně je tedy možné určit hmotnostní tok dle rovnice: [15] 

�̇�𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝑞𝑚 =
𝜋

4
∙ 휂1 ∙ 𝐷 ∙ 𝑋𝑛 (16) 

Tento iterační výpočet je třeba provádět do doby, než je získán dostatečně přesný 

výsledek, tedy tak dlouho, dokud není absolutní hodnota rozdílu 𝛿𝑛 mezi dvěma po sobě 

následujícími hodnotami 𝑋𝑛 menší než daná hodnota nebo, jako v tomto případě, dokud 

nejsou pro danou přesnost tyto hodnoty stejné. [15] 
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3.2.3.1.1. Stanovení nejistoty měření hmotnostního průtoku 

Pro účely normy ISO 5167, podle níž byl zvolen způsob měření i výpočtu 

hmotnostního průtoku na clonkové trati, je nejistota stanovena jako interval přibližného 

výsledku měření, jenž smí být očekáván, obsahující přibližně 95 % rozložení hodnot, které 

mohly být přiměřeně přisouzeny k měřeným. Pokud se měření prohlašuje za odpovídající 

příslušné části ISO 5167, musí se nejistota při měření průtoku vypočítat a uvést.  

Praktický pracovní vzorec pro výpočet nejistoty měření hmotnostního průtoku na 

clonkové trati: [15] 

𝛿𝑞𝑚

𝑞𝑚
= √(

𝛿𝐶

𝐶
)

2

+ (
𝛿휀

휀
)

2

+ (
2𝛽4

1 − 𝛽4
)

2

(
𝛿𝐷

𝐷
)

2

+ (
2

1 − 𝛽4
)

2

(
𝛿𝑑

𝑑
)

2

+
1

4
(

𝛿∆𝑝

∆𝑝
)

2

+
1

4
(

𝛿𝜌1

𝜌1
)

2

     (17) 

V této rovnici jsou některé z nejistot – nejistota součinitele průtoku a součinitele 

expanze – převzaty z příslušné části ISO 5167, kdežto ostatní musí určit uživatel. U tohoto 

měření byly určeny takovéto hodnoty nejistot: 

𝛿𝐷

𝐷
= 0,40 % … nejistota hydraulického průměru potrubí; 

𝛿𝑑

𝑑
= 0,10 % … nejistota průměru 

clonky 

𝛿∆𝑝

∆𝑝
= 0,25 % … přesnost snímače tlakové diference; 

𝛿𝜌1

𝜌1
= 0,20 % … přesnost stanovení 

hustoty 

3.2.3.2 Výpočet průtokového součinitele 

 Po naměření skutečného hmotnostního průtoku (�̇�𝑠𝑘𝑢𝑡 = 𝑞𝑚) je již vcelku 

jednoduché vypočítat samotný průtokový součinitel, jenž je dán vztahem: 

𝜇 =
�̇�𝑠𝑘𝑢𝑡

�̇�𝑡𝑒𝑜𝑟
=

�̇�𝑠𝑘𝑢𝑡

𝑆𝑟𝑒𝑓 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟
 (18) 

kde 𝑆𝑟𝑒𝑓 je zvolený referenční průřez; 𝜌 je hustota vzduchu v referenčním průřezu a 𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟 

je teoretická rychlost v referenčním průřezu daná tlakovým spádem. Jelikož je během 

vyhodnocování výsledků na Fakultě strojní ČVUT uvažována stlačitelnost plynů, lze 

teoretickou rychlost spočítat rovnicemi: 

𝜌0 =
𝑝0

𝑟 ∙ 𝑇0
              𝜌 = 𝜌0 ∙ (

𝑝0 − ∆𝑝

𝑝0
)

1
𝜅

 (19) (20) 

𝑣𝑡𝑒𝑜𝑟 = √
2 ∙ 𝜅

𝜅 − 1
∙ 𝑟𝑇0 ∙ [1 − (

𝑝0 − ∆𝑝

𝑝0
)

1
𝜅

] (21) 

kde 𝑟 = 287 𝐽 ∙ 𝑘𝑔−1 ∙ 𝐾−1 je měrná plynová konstanta vzduchu; 𝜅 = 1,4 je adiabatický 

exponent vzduchu; 𝑝0, 𝑇0, 𝜌0 značí tlak, teplotu a hustotu vzduchu v okolním prostoru; 𝜌 je 

hustota vzduchu v referenčním průřezu a Δ𝑝 je tlakový spád mezi okolním prostředím a 

válcem. 
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3.2.3.2.1. Průtokový součinitel µ 

V tomto případě je teoretický hmotnostní průtok vztažen na mezeru mezi okrajem 

a sedlem ventilu. To znamená, že referenční plocha má tvar pláště válce (viz obr. 12) a je ji 

možné vyjádřit jako: [11] 

𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑑 = 𝑛𝜐 ∙ 𝜋 ∙ 𝐷𝜐 ∙ 𝐿𝜐 (22) 

kde 𝑛𝑣 je počet ventilů; 𝐷𝜐 označuje vnitřní průměr sedla ventilu a 𝐿𝑣 je zdvih ventilu.  

 

Obr. 12 - Referenční plocha pro průtokový součinitel µ [16] 

Vztah pro výpočet 𝜇 je poté stejný jako (18). Takto definovaný průtokový součinitel 

klesá s rostoucím zdvihem. Využívá se, jelikož reflektuje omezení průtoku způsobené 

válcem a sedlem ventilu při malých zdvizích. „Discharge coefficient“ tak umožnuje 

porovnávat výsledky měření rozdílných spalovacích motorů bez ohledu na různé hodnoty 

úhlu sedla ventilu. Navíc je možné naměřená data poměrně jednoduše analyzovat, protože 

takto definovaná referenční plocha zajišťuje lineární závislost teoretického průtoku na 

nastaveném zdvihu. [11] 

3.2.3.2.2. Průtokové číslo μσ 

U průtokového čísla 𝜇𝜎 (Cf = flow coefficient) je jako referenční plocha uvažován 

vnitřní průměr sedla ventilu (obr. 13): [11] 

𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑓 = 𝑛𝜐 ∙
𝜋 ∙ 𝐷𝜐

2

4
 (23) 

 

Obr. 13 - Referenční plocha pro průtokové číslo µσ [16] 
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Následný výpočet 𝜇𝜎 probíhá znovu podle (18). Z toho je patrné, že mezi oběma 

parametry existuje určitá souvislost. Ta je definovaná pomocí uzavíracího čísla kanálu 𝜎, 

geometrického parametru vyjadřujícího míru škrcení v mezeře mezi ventilem a sedlem. 𝜎 

je dána vztahem: [1] 

𝜎 =
𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑑

𝑆𝑟𝑒𝑓,𝑓
=

4 ∙ 𝐿𝜐

𝑑𝜐
=

𝐶𝑓

𝐶𝑑
 (24) 

Průtokové číslo, které na rozdíl od průtokového součinitele 𝜇 s větším zdvihem 

roste, je názornější při vyšších hodnotách zdvihu, jelikož ze své definice uvažuje limitní 

případ, kdy je mezera mezi ventilem a sedlem srovnatelná nebo i větší než ústí kanálu. 

Mohlo by se tak zdát, že by pro analýzu průtokových vlastností hlavy válců stačilo používat 

právě 𝜇𝜎, protože většina směsi do válce proudí při velkých zdvizích. Na druhou stranu ale 

nedostatečně rozlišuje rozdíly mezi hodnotami průtoku při malých zdvizích. Z tohoto 

důvodu je třeba pro analýzu průtokových vlastností využít obou parametrů. [11] 

3.3 Vírové vlastnosti 

V části 3.2.2 Charakteristika turbulentního proudění již bylo naznačeno, že pro 

správný průběh spalovacího procesu je nutné v hlavě válce vytvořit určité vírové struktury. 

Ty jsou dány charakterem plnicího systému motoru a také samotným pohybem tekutiny čili 

jsou funkcí vzájemného postavení sacích kanálů, tvarem sacího potrubí nebo průběhu a 

časování zdvihu ventilů. Jelikož je pro náhled do řešené problematiky nutné se v různých 

typech vírových útvarů orientovat, následuje přehled těch nejběžnějších.  

3.3.1 Základní pohyby náplně válce 

 Již samotný proces plnění válce způsobuje vznik určitého proudového pole. Jak je 

patrné z obr. 14, v oblasti kolem ventilu dochází k vytváření prstencového víru, jehož rovina 

je více či méně skloněna v důsledku nutnosti umístit sací ventil u stěny válce. Tento vír je 

nazýván vtokový proud. Utváří se na počátku plnění, je málo stabilní a poměrně rychle se 

rozpadá. [1] 

 

Obr. 14 - Vtokový proud [1] 

Druhým základním pohybem náplně válce je tečná rotace, možná častěji 

označovaná jako swirl, jež bývá záměrně vyvozována v průběhu plnění válce. Podstatou 

k vytvoření tohoto vírového útvaru je vytvoření rotačního momentu hybnosti kolem osy 

válce (obr. 15), čehož je dosaženo tvarováním plnicího kanálu, ventilu a jeho sedla. 
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V průběhu komprese jeho intenzita klesá, ovšem při nátoku paliva do spalovacího prostoru 

ke konci komprese se rotace urychluje, jelikož dochází ke zmenšení poloměru rotace na 

hodnotu poloměru spalovacího prostoru. Tečná rotace je typická především pro vznětové 

motory se spalovacím prostorem v pístu. [1] [12] 

 

Obr. 15 - Tečná rotace (swirl) [1] 

Další možností je vznik příčné rotace, tzv. tumblu. Jedná se o vír s osou rotace 

přibližně kolmou k ose válce (obr. 16). Je hodně citlivý na polohování kanálů, oproti tomu 

je v průběhu komprese stabilnější než swirl. Proto je výhodné dosáhnout příčné rotace 

zejména u zážehových motorů se spalovacím prostorem v hlavě válců. [1] 

 

Obr. 16 - Příčná rotace (tumble) [1] 

V neposlední řadě může ve válci vzniknout radiální vír. Ten je iniciován vytlačováním 

náplně od okrajů do spalovacího prostoru během kompresního zdvihu pístu (obr. 17). To 

znamená, že se objevuje spíše na konci komprese, díky čemuž má i při menší intenzitě 

značnou šanci kladně ovlivnit spalování a hoření. Jeho intenzita závisí na tvarování a poloze 

spalovacího prostoru, uplatňuje se zejména u vznětových motorů s přímým vstřikováním 

paliva. Pokud je rotace náplně válce velmi silná, může dojít až ke změně směru otáčení 

radiálního víru, jak je možné si všimnout na obrázku 18. [1] 

 
Obr. 17 - Radiální vír klasický [1] 

 
Obr. 18 - Radiální vír opačný smysl rotace [1] 

V praxi se uplatňuje hned několik těchto pohybů současně a hlavní proudový útvar 

je pak dán jejich vzájemným součtem. K již zmíněným makroútvarům se přidávají také 

menší vírové útvary, vznikající třeba při pohybu pístu nebo kvůli nedokonalému utěsnění 
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pístu ve válci. Mezi ně patří například koutový vír, kdy dochází ke shrnutí a sbalení mezní 

vrstvy na stěně válce (obr. 19). Kromě toho je nutné při vyhodnocování proudových útvarů 

počítat s tím, že v některých fázích pracovního oběhu nenastává plně vyvinutá turbulence. 

Výsledný výrazný vírový útvar je tak často různě zdeformovaný a natočený, navíc ani 

nezabírá celý objem spalovacího prostoru. [1] 

 

Obr. 19 - Koutový vír [1] 

3.3.2 Teoretický popis vířivého pohybu náplně ve válci 

Vyhodnocení schopnosti vytvořit požadované vírové struktury je mnohem 

obtížnější než vyhodnocení průtokových vlastností. K tomu byla zavedena bezrozměrná 

porovnávací vírová čísla, kterých je hned několik a která mohou být různě definovaná. 

Ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel na ČVUT v Praze využívá pro 

vírové číslo definici dle Thiena, tj. jako poměr otáček (úhlové rychlosti) náplně válce 

k otáčkám (úhlové rychlosti) motoru. Základním předpokladem pro vyhodnocení vířivého 

pohybu směsi je uvažování víru jako modelu tuhého tělesa, díky čemuž je možné 

předpokládat rotaci celého objemu náplně. Za tohoto předpokladu je tedy možné na 

aerodynamické trati naměřit složky toku momentu hybnosti náplně �̇� a další potřebné 

veličiny. [1] [11] 

Experimentální měřicí metody vírových útvarů nejsou normalizované. Z výše 

uvedených základních pohybů náplně lze na aerodynamické trati měřit buď swirl nebo 

tumble, přičemž je pro každé takovéto měření nutné použít správný měřič. Jak měřiče 

swirlu, tak měřiče tumblu se dělí na dva základní druhy, a to na kontaktní a bezkontaktní. 

Metody měření swirlu jsou poměrně jednoduché, a tak se často využívají i pro měření 

úrovně tumblu, kdy je v profukovaném válci převedena příčná rotace náplně (tumble) na 

swirl pomocí různých adaptérů. [11] 

 Mezi kontaktní metody měření tečné rotace (swirlu) patří například použití 

lopatkového a impulsního měřiče víření, kdy je měřicí element (dvoulistá lopatka, 

respektive voštinový kotouč) umístěn přímo do měřicí trati. Zatímco měření s lopatkovým 

měřičem víření obvykle vede k nižším hodnotám rotačního momentu hybnosti z důvodu 

hromadění proudu u vnějších okrajů válce a tím vzniklého nerovnoměrného axiálního 

profilu rychlosti, impulsní měřič dává výsledky v lepší shodě s vířením, jak bylo ověřeno u 

firmy Ricardo. Tato měřicí metoda totiž není závislá na axiálním rychlostním profilu proudu, 

neovlivňuje průtokový moment hybnosti náplně, nezvyšuje průtokový odpor a také není 

ovlivněna nerovnoměrným rozložením vírových útvarů v různých místech válce. A nejen že 
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je měření s impulsním měřičem víření zřejmě nejpoužívanějším způsobem měření swirlu, 

jedná se také pravděpodobně o nejrozšířenější metodu měření tumblu. Podstatou 

takovéhoto měření je převedení swirlového víření na tumblové vložením již zmíněných 

speciálních adaptérů mezi měřenou hlavu a voštinový kotouč měřicího přípravku. Běžně 

používané varianty, typ T a typ L, jsou zobrazeny na obrázcích 20 a 21. [1] [11] 

 
Obr. 20 - Tumble adaptor typu T [11] 

 
Obr. 21 - Tumble adaptor typ L [11] (přeloženo) 

Nevýhodou kontaktních měření je jednak skutečnost, že měření probíhá při pevném 

nastavení zdvihu ventilu, jednak také to, že se předpokládá homogenní rotace celého 

objemu náplně. Obojí má ovšem k reálnému provozu spalovacího motoru poměrně daleko. 

[17] 

Blíže k reálnému chování směsi mají bezkontaktní metody, blíže popsané v [11] 

nebo v [17], které opticky měří průtok hlavou válce přímo za reálných provozních 

podmínek. Tento způsob je ale velice náročný jak časově, tak i finančně, jelikož je pro 

potřeby měření nutné odpovídajícím způsobem upravit motor a také nakoupit nezbytné 

vybavení. [17] Z toho důvodu jsou stále nejpoužívanější kontaktní měřicí metody, a to 

konkrétně pomocí impulsního měřiče víření. K měření vírových vlastností hlavy válců 

motoru EA211 ovšem tato metoda využita nebyla, jelikož Ústav automobilů, spalovacích 

motorů a kolejových vozidel na ČVUT používá k měření tumblu svůj vlastní kontaktní 

způsob měření. Ten je více popsán v následující kapitole, přičemž jeho základem je na ČVUT 

vyvinutý odporový měřič příčné rotace, někdy označovaný též jako měřič tumblu ČVUT. Řez 

tímto použitým měřicím přípravkem je na obr. 22. 

Jelikož je měřený motor zážehový, následující stránky se zabývají především příčnou 

rotací, tedy tumblem, který u tohoto typu spalovacího motoru výrazně převažuje. Pokud 

bychom se ale zabývali tečnou rotací (swirlem), uvedený postup a jednotlivé vztahy by byly 

stejné, protože se pro oba vírové útvary uvažuje stejný fiktivní rotující válec o průměru 

rovném vrtání válce. [11] 
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Obr. 22 - Řez měřicím přípravkem s vyznačeným souřadným systémem 

Celkový tok momentu hybnosti pro tumble �̇�𝑇  lze spočítat jako součet jeho 

jednotlivých složek vzhledem k osám x a y, jestliže uvažujeme, že z je osa válce (viz obr. 21): 

[18] 

�̇�𝑥 = ∫ 𝑦 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑧
2 ∙ 𝑑𝑆

 

𝑆

 (25) 

�̇�𝑦 = − ∫ 𝑥 ∙ 𝜌 ∙ 𝑣𝑧
2 ∙ 𝑑𝑆

 

𝑆

 (26) 

kde �̇�𝑥, �̇�𝑦 označují x-ovou/y-ovou složku toku momentu hybnosti a 𝑣𝑧 je rychlost proudu 

ve válci vzhledem k ose z. 

�̇�𝑇 = √�̇�𝑥
2

+ �̇�𝑥
2

 (27) 

Při protékání vzduchu vzniká na síťce vlivem odporových sil moment, jenž je možné 

vzhledem k jednotlivým osám zapsat rovnicemi: [18] 

𝑀𝑥 = ∫ 𝑦 ∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙
𝑣𝑧

2

2
∙ 𝑑𝑆

 

𝑆

 (28) 

𝑀𝑦 = − ∫ 𝑥 ∙ 𝑐𝐷 ∙ 𝜌 ∙
𝑣𝑧

2

2
∙ 𝑑𝑆

 

𝑆

 (29) 

kde 𝑀𝑥 , 𝑀𝑦 jsou momenty odporových sil vzhledem k ose x, respektive y a 𝑐𝐷 je součinitel 

odporu síťky. 

Z porovnání těchto rovnic plyne, že za předpokladu, kdy je hustota a odpor vzduchu 

konstantní, je možné vyjádřit složky toku momentu hybnosti �̇�𝑥 a �̇�𝑦 pomocí složek 

momentu odporových sil Mx a My jako: [18] 

�̇�𝑥 =
2

𝑐𝐷
∙ 𝑀𝑥         �̇�𝑦 =

2

𝑐𝐷
∙ 𝑀𝑦 (30) (31) 
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A celkový tok momentu hybnosti pro tumble �̇�𝑇  je roven: 

�̇�𝑇 = √�̇�𝑥
2

+ �̇�𝑥
2

=
2

𝑐𝐷
∙ √𝑀𝑥

2 + 𝑀𝑦
2 (32) 

Jelikož měření vírových vlastností na aerodynamické trati probíhá tak, že je 

měřenou hlavou vůči měřicímu přípravku otáčeno o 360°, navíc za předpokladu ustáleného 

proudění, je průběh toku momentu hybnosti, respektive momentu odporových sil takový, 

že je naměřenými hodnotami teoreticky možné proložit sinusoidu s periodou právě 360° 

(obr. 23). Vinou ne úplně přesného měření ovšem skutečné naměřené hodnoty na této 

funkci přímo neleží. Pro co nejpřesnější popis průběhu funkce proložené naměřenými body, 

přesněji pro vyjádření její první harmonické složky, lze využít diskrétní Fourierovu 

transformaci, jež slouží ke zpracování digitálních, tedy diskrétních signálů. Díky tomu je tak 

možné získat významné parametry pro další výpočet, tedy amplitudu (odpovídá největšímu 

momentu odporových sil) a fázový posun (udává polohu začátku sinusové funkce). [19] 

 

Obr. 23 - Průběh toku momentu hybnosti v závislosti na natočení hlavy vůči přípravku [18] 

3.3.2.1 Diskrétní Fourierova transformace 

Jak už bylo naznačeno výše, naměřenými body lze proložit periodická funkce, 

konkrétně sinusoida. Můžeme proto očekávat, že je tento průběh možné aproximovat 

nekonečnou funkční řadou, jejíž členy jsou goniometrické funkce. Tato řada je nazývána 

trigonometrickou řadou a je možné ji zapsat ve tvaru: [19]  

𝑓(𝑡) =
𝑎0

2
+ ∑[𝑎𝑛 cos(𝑛 ∙ 𝜔𝑡) + 𝑏𝑛 sin(𝑛 ∙ 𝜔𝑡)]

∞

𝑛=1

 (33) 

kde 
𝑎0

2
 je střední hodnota a 𝑎𝑛, 𝑏𝑛 jsou tzv. vhodné koeficienty. 

Koeficienty 𝑎0; 𝑎𝑛; 𝑏𝑛 lze určit výpočtem integrálů: [19] 

𝑎0 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)

𝑇

0

 (34) 

𝑎𝑛 =
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) ∙ cos(𝑛 ∙ 𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
       𝑏𝑛 =

2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) ∙ sin(𝑛 ∙ 𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
 (35) (36) 
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To vše za předpokladu splnění postačujících podmínek platnosti rozvoje, tzv. 

Dirichletových podmínek, jež se dají obecně vyjádřit: [20] 

• 𝑓(𝑡) je periodická, na intervalu 〈0; 𝑇〉 ohraničená 

• 𝑓(𝑡) je na intervalu 〈0; 𝑇〉 spojitá nebo má nejvýš konečný počet bodů nespojitosti 

prvního druhu 

• 𝑓(𝑡) má v každém intervalu 〈0; 𝑇〉 pouze konečný počet maxim a minim 

• 𝑓(𝑡) je absolutně integrovatelná na intervalu 〈0; 𝑇〉  

Trigonometrickou řadu lze následně na základě definice 4.12. v textu [19] nazývat 

Fourierovou řadou a konstanty 𝑎𝑛; 𝑏𝑛 Fourierovými koeficienty.  

Jelikož je výstupem z provedeného měření tumblu pouze určitý konečný počet 

vzorků, využijeme diskrétní Fourierovu transformaci, jež převádí diskrétní signály z časové 

oblasti do oblasti frekvenční. Podrobnější popis diskrétní Fourierovy transformace není 

předmětem této práce, je obsažen v [20]. Ta nám umožní získat vzorce pro Fourierovy 

koeficienty 𝑎0;  𝑎𝑛;  𝑏𝑛, ve tvaru: 

𝑎0 =
2

𝑝
∑ 𝑦𝑘

𝑝

𝑖=1

 (37) 

𝑎𝑛 =
2

𝑝
∑ 𝑦𝑘

𝑝
𝑖=1 cos(𝑛 ∙ 𝜔𝑡)  𝑏𝑛 =

2

𝑝
∑ 𝑦𝑘  sin(𝑛 ∙ 𝜔𝑡)

𝑝
𝑖=1  (38) (39) 

kde 𝑛 je řád harmonické, kterou vyšetřujeme, v tomto případě 𝑛 = 1 a 𝑝 označuje počet 

naměřených hodnot (vzorků). 

Aby bylo možné měření správně vyhodnotit a první harmonickou korektně určit, je 

zapotřebí podle Nyquistova-Shannonova teorému zvolit dostatečnou vzorkovací frekvenci. 

V praxi to znamená, že musí být splněna podmínka: [21] 

𝑓𝑚 <
𝑓𝑛

2
 (40) 

kde 𝑓𝑚 je maximální frekvence vyšetřovaného signálu a 𝑓𝑛 je vzorkovací frekvence. 

Ovšem z důvodu toho, že u tohoto konkrétního měření pracujeme spíše 

s periodami, je potřeba podmínku Nyquistova-Shannonova teorému s využitím známé 

závislosti 𝑓 =
1

𝑇
 upravit na tvar: 

𝑇𝑛 <
𝑇𝑚

2
 (41) 

kde je 𝑇𝑚 je perioda vyšetřovaného signálu a 𝑇𝑛 značí vzorkovací periodu. 

Jelikož sledujeme signál v rozsahu 〈0°; 360°〉, je perioda vyšetřovaného signálu 𝑇𝑚 

rovna 2𝜋. Z toho vyplývá, že zvolená vzorkovací perioda musí být menší než π. Převedeno 

na počet vzorků 𝑝, je třeba naměřit alespoň 3 hodnoty, aby byla podmínka (41) splněna. 

Doposud se na Fakultě strojní ČVUT provádělo měření příčné rotace v 8 polohách po 45°. 
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Ovšem s využitím těchto poznatků se zmíněný počet vzorků zdá být přehnaný, jak bude 

také v následující kapitole experimentálně dokázáno.  

3.3.3 Výpočet vírového čísla příčné rotace 

Spolu s hmotnostním průtokem, který získáme na clonkové trati stejným způsobem 

jako v případě průtokových vlastností, je třeba ke správnému určení porovnávacího 

vírového čísla tumblu naměřit a spočítat celou řadu parametrů. Všechny tyto parametry 

jsou zmíněny v následujících podkapitolách. 

3.3.3.1 Amplituda momentu odporových sil 

V případě této práce se pro měření a výpočet amplitudy momentu odporových sil 

ukázalo jako výhodnější použití zápisu Fourierovy řady ve tvaru: [22] 

𝑓(𝑡) =
𝐴0

2
+ ∑[𝐴𝑛 cos(𝑛 ∙ 𝜔𝑡 − 𝜑𝑡)

∞

𝑛=1

] (42) 

kde 𝐴𝑛 představuje maximální velikost amplitudy funkce a 𝜑𝑡 je poloha tohoto maxima. 

V tomto zápisu se totiž přímo objevují dva pro toto měření významné parametry, 

amplituda a fázový posun proložené funkce. 

Člen 𝐴𝑛 je definován vztahem: [22] 

𝐴𝑛 = 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙 = √𝑎𝑛
2 + 𝑏𝑛

2 (43) 

kde 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙 značí amplitudu momentu odporových sil a 𝑎𝑛 resp. 𝑏𝑛 jsou výsledné Fourierovy 

koeficienty neboli složky harmonického rozkladu. Ty je možné získat z jednotlivých měření 

pomocí rovnic: [22] 

𝑎𝑛 =
2

𝑝
∑ 𝑎𝑛𝑖

𝑝

𝑖=1

=
2

𝑝
∑(𝑀𝑘𝑖 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑖)

𝑝

𝑖=1

 (44) 

𝑏𝑛 =
2

𝑝
∑ 𝑏𝑛𝑖

𝑝

𝑖=1

=
2

𝑝
∑(𝑀𝑘𝑖 ∙ sin𝜑𝑖)

𝑝

𝑖=1

 (45) 

kde 𝑀𝑘𝑖 je naměřená hodnota momentu, 𝜑𝑖 je relativní natočení hlavy motoru vůči ose 

snímače momentu a 𝑝 je počet naměřených hodnot ⟺ počet vzorků, jimiž dělíme periodu 

2𝜋. 

Člen 𝜑𝑛  vyjadřující polohu naměřeného a spočítaného maximálního momentu 

odporových sil lze poté zjisti pomocí vztahu: [22] 

𝜑𝑡 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (
𝑏𝑛

𝑎𝑛
) (46) 

kde 𝑎𝑛, resp. 𝑏𝑛 jsou stále stejné výsledné Fourierovy koeficienty neboli složky 

harmonického rozkladu. 
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3.3.3.2 Kinematická viskozita 

Ke zjištění kinematické viskozity je možné využít již spočítanou hodnotu dynamické 

viskozity vzduchu 휂1 z výpočtu hmotnostního průtoku. Relace mezi kinematickou a 

dynamickou viskozitou je dána vztahem: [23] 

𝜈 =
휂1

𝜌
 (47) 

kde je 휂1 dynamická viskozita vzduchu; 𝜈 je kinematická viskozita vzduchu a 𝜌 je hustota 

vzduchu. 

3.3.3.3 Střední pístová rychlost 

Měření tumblu impulzním měřičem víření probíhá stacionárně na aerodynamické 

trati čili odpovídající otáčky motoru je třeba určit z průtočného množství vzduchu 

protékajícího válcem. Předpokládá se, že střední axiální rychlost proudu ve válci odpovídá 

střední pístové rychlosti: [24] 

𝑣𝑝í𝑠𝑡 =
𝑞𝑚

𝜌 ∙
𝜋𝐷2

4

 
(48) 

Fiktivní otáčky jsou rovny: 

𝑛 =
𝑣𝑝í𝑠𝑡

2
∙ 𝑍 (49) 

Otáčky náplně válce jsou rovny: 

𝑛𝑗𝑝 =
2 ∙ 𝜌 ∙ 𝑍 ∙ 𝐵�̇�

𝑞𝑚
2 ∙ 𝑛 (50) 

kde 𝜌 je hustota vzduchu; 𝑍 označuje zdvih a 𝑞𝑚 je hmotnostní průtok. 

3.3.3.4 Součinitel odporu síťky 

Ze vztahů, jež vyplynuly z teoretického úvodu k výpočtu toku momentu hybnosti, je 

patrné, že je nezbytné zjistit ještě jeden parametr, a to součinitel odporu vzduchu. Ten se 

musí určit experimentálně z tlakové ztráty na síťce. Ta se zjistí z rozdílu tlakové ztráty válce 

s vloženou síťkou a tlakové ztráty válce bez síťky. Součinitel odporu je pak roven:  

𝑐𝐷 =
∆𝑝𝑣2 − ∆𝑝𝑣1

𝜌 ∙
𝑣𝑧

2

2

 (51) 

kde ∆𝑝𝑣 je rozdíl tlaků mezi vyrovnávací nádobou clonkové trati a okolím; 𝑣𝑧 je rychlost 

proudu ve válci vzhledem k ose z a 𝜌 je hustota vzduchu. 
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Ukazuje se, že součinitel odporu síťky je silně závislý na Reynoldsově čísle vztaženém 

na průměr drátku síťky. Výsledkem měření provedených v [25] je graf závislosti f(Re) = cD 

ve formě mocninné funkce (obr. 24): 

𝑐𝐷 = 31,73 ∙ 𝑅𝑒−0,7679 + 0,9089 (52) 

 

kde:  

𝑅𝑒 =
𝑣𝑝í𝑠𝑡 ∙ 𝑑𝑠

𝜈
∙ 106  (53) 

kde 𝑣𝑝í𝑠𝑡 je střední pístová rychlost; 𝜈 je kinematická viskozita a 𝑑𝑠 je průměr drátku síťky. 

 

Obr. 24 - Závislost součinitele odporu síťky na Reynoldsově čísle [25] 

3.3.3.5 Tok momentu hybnosti 

Pro praktický výpočet celkového toku momentu hybnosti je možné, díky postupu 

dle numerické metody harmonické analýzy a předpokladu konstantní hustoty a součinitele 

odporu vzduchu, použít rovnici: [18] 

�̇�𝑇 =
2

𝑐𝐷
∙ 𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  (54) 

3.3.3.6 Redukované vírové číslo příčné rotace 

Vírové číslo tumblu TN je dle definice rovno poměru otáček náplně a motoru: [24] 

𝑇𝑁 =
𝑛𝑗𝑝

𝑛
=

2 ∙ 𝑍 ∙ 𝜌 ∙ �̇�𝑇

𝑞𝑚
2  (55) 

kde 
𝑛𝑗𝑝

𝑛
 je poměr otáček náplně válce k otáčkám motoru; 𝑍 je zdvih motoru; �̇�𝑇  je celkový 

tok momentu hybnosti pro tumble a 𝑞𝑚 je hmotnostní průtok protékající válcem. 

V tomto vztahu vystupuje velikost zdvihu, což je u takto definovaných vírových čísel 

nevýhodné, protože se jedná o parametr, jenž při stacionární zkoušce nemá žádný vliv na 

naměřenou velikost toku hybnosti. Z tohoto důvodu se definují tzv. redukovaná vírová čísla, 

která po přenásobení poměrem vrtání a zdvihu tuto závislost nemají: [24] 

𝑇𝑁𝑟 = 𝑇𝑁 ∙
𝐷

𝑍
=

2 ∙ 𝐷 ∙ 𝜌 ∙ �̇�𝑇

𝑞𝑚
2 = (

𝑛𝑗𝑝

𝑛
)

𝑟
 (56) 
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4 Úprava měřicí aparatury 

4.1 Popis měřicí aparatury 

4.1.1 Využívaná metoda měření 

Vířivý pohyb, stejně jako průtokové vlastnosti, lze vyšetřit pomocí kontaktního 

měření na aerodynamické trati. To znamená, že je měřené zařízení (v tomto případě hlava 

válců) usazeno přímo na válec se stejným průměrem jako je vrtání válce, a následně jsou 

společně nasazeny na vyrovnávací nádobu aerodynamické trati.  

Jak již bylo uvedeno výše, ČVUT k měření příčné rotace náplně používá svou vlastní 

metodu s odporovým měřičem víření, častěji označovaným jako měřič tumblu ČVUT. V této 

metodě se průtokový moment hybnosti určuje přímým měřením pomocí drátkové síťky 

uchycené v otočném držáku s osou kolmou k ose válce, přičemž v ose držáku je malý hřídel 

(obr. 25). Ten je uložen v mosazném pouzdru plnicím funkci kluzného ložiska, takže se může 

natáčet. Součástí měřicího přípravku je snímač kroutícího momentu, který měří přenášený 

kroutící moment na hřídeli tím, že na jeho vstupní čep působí mechanický moment a snímač 

jej bez jakékoliv změny polohy převádí na elektrický signál. Maximální natočení síťky 

s držákem se pohybuje v řádu několika minut. Toto vychýlení je způsobováno osovou 

složkou toku momentu hybnosti proudícího vzduchu, jež je dle zákonu akce a reakce 

úměrná reakčnímu momentu celého měřicího zařízení. A právě tento moment jsme 

schopni touto metodou přímo naměřit. [18] 

Metoda s měřičem tumblu ČVUT odstraňuje některé nedostatky ostatních 

kontaktních způsobů měření vírových vlastností, především metody lopatkovým měřičem 

víření, a na druhou stranu je jednodušší a levnější než všechny bezkontaktní metody. Při 

jejím použití se doporučuje, aby bylo měřicí zařízení (drátková síťka) ve vzdálenosti 

0,6násobku a vyrovnávací nádoba měřicí trati dokonce ve vzdálenosti 1,75násobku 

průměru vrtání válce od měřené hlavy. [1] [25] 

 

Obr. 25 - Měřicí element-drátková síťka v otočném držáku 
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4.1.2 Konstrukce měřicího zařízení 

Velkými výhodami tohoto řešení je jednak možnost měřit výsledný moment přímo 

pomocí malého momentového převodníku popsanému výše, jednak také možnost úpravy 

jednoho přípravku pro potřeby měření motorů s různým poloměrem vrtání válců. Díky 

výměně pouze tří dílů je tak možné tento měřič použít pro měření hlav motorů s rozsahem 

vrtání od 60 do 100 mm. [25] 

 

Obr. 26 - Měřicí zařízení používané na ČVUT 

Konkrétně se jedná o horní šedou přírubu sloužící k připevnění měřené hlavy a 

vnitřní vložky (modrou a růžovou), jež upravují průměr válce. V praxi byly k dispozici dvě 

takovéto varianty dílů, pro vrtání 76,5 mm a 82,5 mm, vyrobené z oceli. Ovšem měřená 

hlava válců motoru EA211 má průměr vrtání 74,5 mm, proto bylo třeba učinit určité úpravy 

měřicího zařízení. 

4.1.2.1 Souhrn potřebných úprav 

Přizpůsobení měřiče tedy spočívá ve vyrobení tří dílů pro příslušný průměr vrtání. 

To samé by tak bylo třeba udělat pro náš případ. Ovšem nakonec bylo zvoleno jednodušší 

řešení, a to navrhnout a vyrobit pouze dva díly s potřebným vnitřním průměrem 74,5 mm, 

které by se vložily do již hotových ocelových dílů určených pro vrtání 82,5 mm (obr. 27). 

Navíc díky tomu nebylo nutné, aby nové vložky byly zhotovené z oceli, ale mohly být 

vyrobeny z plastu na 3D tiskárnách Centra vozidel udržitelné mobility ve VTP Roztoky 

z důvodu zjednodušení a zrychlení výroby.  
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Obr. 27 - Návrh úpravy měřicího zařízení 

3D tisk je ve zkratce tzv. přírůstkový výrobní proces, při kterém dochází k tvorbě 

prostorových objektů přímo z digitálních souborů pomocí nanášení souvislých vrstev 

materiálu, jež se vzájemně spojují lepením nebo tavením. Obrovskou výhodou 3D tisku 

oproti konvenčním způsobům výroby, jako je například třískové obrábění, je možnost 

zpracovávat těžko obrobitelné materiály a vyrábět složité tvary. [26] 

 

Obr. 28 - Výroba dílů na 3D tiskárnách 

4.1.3 Horní část 

Horní vložka má, jak je poznat z obr. 29, složitější tvar. Je tomu tak z toho důvodu, 

že tento díl vlastně nahrazuje dva původní výměnné komponenty – vložku nad síťkou plus 

připojovací přírubu. Její rozměry jsou dány několika základními požadavky. Zaprvé vnitřní 

průměr musí být všude stejný, a to 74,5 mm. Zadruhé její délka musí být taková, aby 

nezasahovala do měřicího kotouče a zároveň aby vzdálenost hlavy válce od osy držáku síťky 

byla rovna 𝑥 = 0,6 ∙ 𝐷 + 3. Vzdálenost hlavy od síťky je totiž rovna 0,6 ∙ 𝐷 a 3 mm 

odpovídají vzdálenosti síťky od osy otočného držáku. V tomto případě je tedy  𝑥 = 0,6 ∙

74,5 + 3 = 47,7 𝑚𝑚. A zatřetí musela mít odpovídající připojovací rozměry k měřené 

hlavě. 
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 Pro lepší orientaci při měření bylo ještě přidáno osm drážek po 45° po obvodu dílu 

a také sražená hrana označující orientaci otočení hlavy, jak je patrné z obr. 29 a 30. 

          
Obr. 29 - Model horní vložky v programu AI 

2020 

 
Obr. 30 - Hotový díl připevněný na měřené hlavě 

Kromě toho bylo samozřejmě třeba, aby byl celý měřicí přípravek jednoduše a rychle 

sestavitelný. Model horní vložky byl vytvořen v programu Autodesk Inventor a následně 

vyexportován ve formátu STL, který je následně schopen zpracovat program pro 3D tisk. 

Soubory v obou formátech jsou přiloženy k této práci. 

4.1.4 Dolní část 

Spodní vložka je tvarově značně jednodušší, jelikož jejím jediným praktickým účelem 

je redukovat vnitřní průměr původního ocelového dílu z 82,5 mm na 74,5 mm. Jediným 

úskalím při návrhu znovu bylo, aby nebránila ve funkci měřicí síťce a tím nezkreslovala 

výsledky měření. Z tohoto důvodu byla zvolena stejná délka, jakou má původní ocelový díl, 

a svrchu byla udělaná drážka kvůli hřídeli držáku síťky (obr. 31). 

 
Obr. 31 - Model horní vložky v programu AI 

2020 

 
Obr. 32 - Hotový díl připevněný na měřené hlavě 

Na obrázku 32 je možné vidět, že návrh a výroba proběhly úspěšně, je na něm totiž 

vyobrazena vyrobená spodní redukční vložka (černá) úspěšně vložena do původního 

ocelového dílu s vnitřním průměrem 82,5 mm. Aby v něm byla dostatečně pevně nasazena, 

byl navíc využit silikonový tmel. Model spodní vložky v nativním formátu programu 

Autodesk Inventor i ve formátu STL, stejně jako 3D model celého měřicího přípravku, jsou 

také přiloženy. 



 

42 

5 Rozbor vlivu počtu měření 

Jak už bylo uvedeno v podkapitole pojednávající o způsobu vyhodnocení měření 

tumblu Diskrétní Fourierova transformace, dosavadní metodika měření přímé rotace 

náplně válce v osmi polohách po 45° je podle Nyquistova-Shannonova teorému zbytečně 

podrobná a časově náročná. Aby bylo dokázáno, že tomu tak je a že je možné daný proces 

zrychlit a zefektivnit, byla v programu MS Excel provedena citlivostní analýza, při níž byly 

porovnány výsledky již dříve provedených měření jiných motorů po naměření všech osmi 

poloh s těmi, které bychom dostali při zredukování počtu měření. Její výsledky jsou 

obsaženy v Příloze 1 této práce. Konkrétně se jedná o motory s označením EA888, EA211 

ve variantě pro MPI motor a o experimentální zážehový jednoválec, přičemž zásadní rozdíl 

je způsob, jakým měření probíhalo. Zatímco u motoru EA888 byly otevírány oba ventily 

najednou, což odpovídá realitě, tak u motoru EA211 ve variantě MPI byl otevřen vždy jen 

jeden ventil, v důsledku čehož náplň do válce natéká přibližně tangenciálně a vzniká tak 

především tečná rotace náplně, tzv. swirl. Nicméně i při tomto pohybu náplně lze naměřit 

složku toku momentu hybnosti, která přísluší příčné rotaci, tj. tumblu. [3] Měření na 

experimentálním jednoválci poté kombinuje oba postupy. 

Pro všechny motory byla analýza provedena v několika variantách, jež jsou uvedeny 

v tabulce 1. 

Počet měření Krok pootočení hlavy Počáteční poloha Označení 

8 45° 0° „A“ 

4 90° 
0° „B0“ 

45° „B45“ 

2 + 2 polohy ze 
symetrie 

90° 
0° „C0“ 

45° „C45“ 

Tabulka 1 - Přehled variant vyhodnocení měření 

Ty spočívají v redukování počtu měření momentu na síťce měřicího přípravku z osmi 

po 45° (dále označováno „A“) na čtyři po 90° (dále „B“), respektive na dvě po 90° 

s uvažováním, že dvě protilehlé hodnoty se rovnají záporně vzatým odpovídajícím 

naměřeným hodnotám (dále „C“), a také v rozlišení počáteční polohy natočení měřicího 

přípravku, respektive měřené hlavy, tedy jestli začínáme měřit v 0° („B0“ resp. „C0“) nebo 

s hlavou pootočenou o 45° („B45“ resp. „C45“). 

Rozdíly mezi získanými výsledky byly za účelem možnosti jednoduchého a rychlého 

vyhodnocení vyjádřeny procentuálně, odchylka δ je definována vztahem: 

𝛿 =
|𝑋𝐴 − 𝑋𝐵,𝐶|

𝑋𝐴
∙ 100 (57) 

kde 𝑋𝐴 je hodnota vypočítaná metodikou „A“ a 𝑋𝐵,𝐶 vyjadřuje výsledek získaný metodikou 

s označením „B“, resp. „C“.  

Jelikož jsou na sobě ty nejdůležitější výstupy z měření, tj. amplituda momentu 

odporových sil, tok momentu hybnosti a redukované číslo příčné rotace, lineárně závislé 
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(viz kapitola 3.3.3 Výpočet vírového čísla příčné rotace), jsou jejich procentuální odchylky 

od původní metodiky měření stejné. 

5.1 Hlava EA888 

Měření průtokových a vírových vlastností hlavy EA888 proběhlo ve dvou 

konfiguracích. Nejdříve s otevřenou a následně se zavřenou klapkou, jež slouží ke 

generování vyšší úrovně tumblu čili válcového víru s osou rotace kolmou na osu válce. [1] 

Porovnání nejdůležitějších výstupů z měření je přehledně obsaženo v Příloze 1 této 

práce, pro lepší názornost je v tabulkách 2 a 3 uvedena také procentuální odchylka výsledků 

jednotlivých variant postupů pro případ otevřené klapky od původního způsobu měření. 

Jak již bylo zmíněno výše, tato odchylka je pro všechny uvedené parametry stejná. Z tohoto 

důvodu je v následujících tabulkách uvedena pouze v jednom sloupci, jenž je společný pro 

všechny vypsané parametry. 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 1,06 1,07 0,71 0,72 0,53 0,54 1,2 

2 2,53 2,52 2,36 2,35 0,47 0,47 0,48 

3 5,02 5,04 5,34 5,37 0,56 0,57 0,42 

4 8,01 7,92 9,34 9,24 0,61 0,6 1,08 

5 12,66 12,53 15,45 15,29 0,78 0,77 1,04 

6 18,9 18,71 23,65 23,41 1,03 1,01 1,02 

7 24,5 24,28 31,27 31 1,2 1,19 0,88 

8 30,59 30,41 39,46 39,22 1,42 1,41 0,6 

9 35,33 35,14 45,69 45,44 1,61 1,61 0,55 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 0,81 

Tabulka 2 - Citlivostní analýza EA888 s otevřenou klapkou – varianta "B0" 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 1,06 2,79 0,71 1,88 0,53 1,4 163,46 

2 2,53 3,32 2,36 3,1 0,47 0,62 31,35 

3 5,02 5,66 5,34 6,02 0,56 0,64 12,67 

4 8,01 8,73 9,34 10,18 0,61 0,66 9,01 

5 12,66 13,38 15,45 16,33 0,78 0,82 5,69 

6 19 19,43 23,65 24,31 1,03 1,05 2,78 

7 24,5 25,06 31,27 31,99 1,2 1,23 2,29 

8 30,59 31,03 39,46 40,03 1,42 1,44 1,44 

9 35,33 35,84 45,69 46,36 1,61 1,64 1,46 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 25,57 

Tabulka 3 - Citlivostní analýza EA888 s otevřenou klapkou – varianta "C0" 

5.1.1 Vyhodnocení citlivostní analýzy 

Jak je patrné z výše uvedených tabulek a z Přílohy 1, výsledky získané variantou „A“ 

a „B“ se od sebe téměř neliší. Průměrnou směrodatnou odchylku v řádu desetin procent 
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lze u takovéhoto měření, které je zatíženo poměrně velkou nejistotou, považovat za 

dostatečně malou, tedy přijatelnou. [18] 

To se ovšem nedá říct o měření s označením „C“. Výsledky získané touto metodou 

se už od teoreticky správných hodnot, za něž jsou na základě zkušeností považovány 

výsledky z měření 8 poloh po 45°, liší poměrně značně, především u malých zdvihů, z 

důvodu nesprávného vzorkování.  

To bylo také očekáváno, jelikož jednak není exaktně dodržen Nyquist-Shannonův 

teorém, jednak není při měření přípravkem otáčeno o celých 360°. Tím nemůže být 

eliminována případná chyba snímače momentu, tzv. offset error čili rozdíl mezi ideálním 

výstupním napětím snímače, jež má být bez zatížení nulový, a skutečným nenulovým 

výstupním napětím za stejných podmínek. [27]  

V takovém případě by, na rozdíl od postupu s 4 hodnotami po 90°, nebylo možné 

zanedbat člen 𝐴0 ve vztahu (42), čímž by se také značně zkomplikoval postup výpočtu. Z 

grafů 1 a 2 je poté patrné, že na přesnost výsledků prakticky nemá vliv, jestli je měření 

zahájeno v poloze 0° nebo v poloze o 45° pootočené. 

 

Graf 1 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřenou klapku 

 

Graf 2 - Porovnání výsledných hodnot pro zavřenou klapku 
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5.2 Hlava EA211 ve variantě MPI 

Jak je popsáno výše, při měření hlavy EA211 byl otevírán vždy jen jeden ventil, což 

má za následek lehce odlišné chování směsi ve válci. Bylo důležité zjistit, jak se navrhovaná 

úprava počtu měření projeví na výsledcích pro oba nejzákladnější pohyby náplně válce, 

tedy nejen pro případ vzniku tumblu, jako u motoru EA888, ale i pro případ, kdy vzniká spíše 

swirl, jako je tomu zde. 

Měření bylo vyhodnoceno ve stejných variantách, jako měření hlavy motoru EA888 

s jediným rozdílem, protože tento motor neobsahuje klapku určenou ke generování vyšší 

úrovně tumblu. Výsledky je znovu možné naleznout v Příloze 1 této práce a ve dvou 

ilustrativních tabulkách. 

 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 3,55 3,22 2,13 1,93 3,11 2,82 9,33 

2 5,62 5,29 3,89 3,67 3,34 3,15 5,83 

3 5,91 5,72 4,86 4,7 2,12 2,05 3,28 

4 3,69 3,75 3,49 3,55 0,83 0,84 1,53 

5 5,41 5,09 5,37 5,04 1,02 0,96 6,03 

6 7,67 7,78 8,02 8,14 1,18 1,19 1,49 

7 11,15 11,07 11,71 11,62 1,68 1,67 0,8 

8 15,13 14,83 15,99 15,68 2,22 2,18 1,97 

9 17,32 16,9 18,48 18,04 2,45 2,39 2,38 

10 18,83 18,33 20,23 19,7 2,59 2,52 2,64 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 3,53 

Tabulka 4 - Citlivostní analýza EA211 MPI levý ventil – varianta "B0" 

 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 4,13 4,26 2,31 2,38 4,33 4,46 3,12 

2 5,69 5,57 3,99 3,91 3,26 3,2 2,03 

3 5,11 5,6 4,25 4,66 1,77 1,94 9,61 

4 5,03 5,62 4,77 5,33 1,11 1,24 11,74 

5 6,38 6,6 6,37 6,59 1,17 1,21 3,42 

6 8,6 8,77 9 9,17 1,31 1,34 1,95 

7 11,67 12,06 12,27 12,69 1,75 1,81 3,42 

8 14,83 14,95 15,69 15,82 2,17 2,19 0,79 

9 17,11 16,65 18,22 17,73 2,44 2,38 2,7 

10 18,9 18,52 20,23 19,82 2,64 2,59 2,02 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 4,08 

Tabulka 5 - Citlivostní analýza EA211 MPI pravý ventil – varianta "B0" 
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5.2.1 Vyhodnocení citlivostní analýzy 

Na první pohled je zřejmé, že v případě, kdy ve válci převažuje spíše swirl, je 

přípravek na měření tumblu náchylnější na snížení počtu naměřených hodnot. To se také 

dalo očekávat, jelikož se v případě tečné rotace náplně projevují významně kromě axiálních 

složek rychlostí také ty tangenciální, jež kvůli tomu, že síťka měřicího přípravku leží necelé 

3 mm nad osou malé hřídele, která je součástí držáku síťky, zapříčiní vznik přídavného 

momentu. Ten je větší než u tumblového proudění a může způsobovat větší rozptyl 

vyhodnoceného momentu hybnosti.  

Měření ve dvou polohách je absolutně nepoužitelné, a to ani orientačně, ale i při 

měření ve čtyřech polohách se projevuje několikanásobně větší směrodatná odchylka než 

u motoru EA888 s převažujícím tumblovým vírovým útvarem. I přesto lze prohlásit, že také 

v tomto případě je změna způsobu měření z původní varianty „A“ na variantu „B“ přijatelné, 

jelikož odchylky pro ty nejdůležitější parametry nepřekročily 5,45 % (phiT je spíše orientační 

údaj). A tak vzhledem ke značné nejistotě samotné metody měření stále tato úprava 

představuje výhodné zefektivnění měřicího procesu.  Znovu je evidován minimální rozdíl 

mezi variantami „B0“ a „B45“ jak je patrné z grafů 3 a 4. 

 

 

Graf 3 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřený levý ventil 
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Graf 4 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřený pravý ventil 

5.3 Experimentální zážehový jednoválec 

Jako další byl pro citlivostní analýzu použitý experimentální zážehový jednoválec 

vyvinutý na Fakultě strojní ČVUT. V tomto případě bylo měření provedeno jak pro 

převažující příčnou rotaci čili pro otevírané oba ventily současně, tak pro převažující tečnou 

rotaci čili pro profukování levého a pravého kanálu zvlášť. I zde byly výsledky zpracovány 

ve stejných variantách jako u předešlých dvou motorů, přičemž jsou všechny znovu 

uvedeny v Příloze 1 a v tabulkách 6 až 8 pro lepší názornost. 

 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 1,33 1,35 0,96 0,98 0,78 0,8 2,08 

2 2,68 2,65 2,54 2,52 0,67 0,66 1,07 

3 4,88 4,84 5,42 5,38 0,66 0,65 0,77 

4 6,03 6,05 7,27 7,3 0,56 0,56 0,32 

5 8,37 8,44 10,7 10,78 0,58 0,59 0,76 

6 12,14 12,20 16,01 16,1 0,71 0,72 0,53 

7 16,34 16,38 21,96 22,01 0,87 0,87 0,19 

8 20,61 20,57 28,03 27,99 1,02 1,02 0,17 

9 24,25 24,21 33,25 33,2 1,14 1,14 0,16 

10 26,61 26,43 36,68 36,43 1,22 1,21 0,66 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 0,67 

Tabulka 6 - Citlivostní analýza experimentální jednoválec oba ventily – varianta "B0" 
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Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 1,47 1,46 0,74 0,74 2,2 2,2 0,07 

2 2,85 2,78 1,98 1,94 1,87 1,83 2,28 

3 4,85 4,87 4,02 4,04 1,89 1,9 0,48 

4 6,32 6,35 5,72 5,74 1,86 1,86 0,42 

5 8,1 8,27 7,95 8,12 1,78 1,81 2,21 

6 8,51 8,57 8,79 8,85 1,54 1,55 0,7 

7 8,94 8,92 9,57 9,55 1,4 1,4 0,25 

8 8,53 8,47 9,16 9,09 1,33 1,32 0,68 

9 11,62 11,52 12,53 12,43 1,77 1,76 0,81 

10 13,64 13,57 14,7 14,63 2,08 2,07 0,47 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 0,84 

Tabulka 7 - Citlivostní analýza experimentální jednoválec levý ventil – varianta "B0" 

 

Zdvih 
Lv [mm] 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [Nmm] �̇�𝑇 [Nmm] 𝑇𝑁𝑟  [-] 
δ [%] 

45° 90° 45° 90° 45° 90° 

1 1,26 1,25 0,63 0,63 1,9 1,89 0,68 

2 2,37 2,36 1,69 1,68 1,46 1,45 0,47 

3 3,9 3,91 3,22 3,23 1,53 1,54 0,28 

4 6,05 6,12 5,56 5,62 1,69 1,7 1,17 

5 6,95 7,02 6,89 6,96 1,47 1,48 0,97 

6 7,82 7,8 8,09 8,08 1,4 1,34 0,21 

7 8,71 8,66 9,3 9,25 1,38 1,37 0,57 

8 10,18 10,12 10,79 10,73 1,66 1,65 0,55 

9 12,25 12,19 12,98 12,91 2 1,99 0,54 

10 13,24 13,17 14,1 14,02 2,12 2,11 0,57 

 Průměrná procentuální odchylka δ [%] 0,6 

Tabulka 8 - Citlivostní analýza experimentální jednoválec pravý ventil – varianta "B0" 

5.3.1 Vyhodnocení citlivostní analýzy 

Analýza výsledků experimentálního zážehového jednoválce jen potvrdila danou 

hypotézu, že je možné změnit metodiku měření vírových vlastností hlavy válce spalovacího 

motoru, tedy že je měření pouze ve čtyřech polohách při konstantní hodnotě zdvihu 

dostatečně přesné, a při tom časově mnohem méně časově náročné než dosud používaný 

postup. Průměrná odchylka varianty „B“ od varianty „A“ ze všech tří konfigurací, tedy pro 

profukovaný pouze pravý kanál, pouze levý kanál nebo oba kanály, je 0,703 %. Největší 

směrodatná odchylka 11,87 % se ukázala během vyhodnocení profukovaných obou kanálů 

variantou „C0“. Na grafech 5 až 7 je znovu dobře vidět, že nelze registrovat prakticky žádný 

rozdíl mezi měřeními od 0° a od 45°. 



 

49 

 

 

Graf 5 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřené oba ventily 

 

 

Graf 6 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřený levý ventil 
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Graf 7 - Porovnání výsledných hodnot pro otevřený pravý ventil 

V důsledku všech těchto poznatků lze tedy prohlásit, že byla experimentálně 
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6 Experimentální měření a vyhodnocení průtokových a 

vírových vlastností 

Výsledky hlavy válců motoru s označením Škoda 1,4 TSI EA211 byly získány měřením 

na aerodynamické trati v Těžkých laboratořích Fakulty strojní ČVUT v Praze, Pod Juliskou 4. 

Jelikož se v rámci této práce pracovalo i s výsledky hlavy válců EA211 MPI, bude pro větší 

přehlednost v následujících podkapitolách zkoušený motor označován jako EA211 TSI.  

Toto měření probíhalo ve dvou etapách, kdy byly nejdříve naměřeny průtokové 

vlastnosti a až poté vlastnosti vírové, a tak je i každá část této kapitola rozdělena do dvou 

segmentů. V obou případech bylo měření prováděno na druhém válci motoru a výsledky 

byly vyhodnoceny v programu MS Excel, jenž je přiložen k této práci. 

6.1 Příprava a popis měření 

6.1.1 Popis měřicího zařízení 

6.1.1.1 Měření průtokových vlastností 

Měření průtoku bylo prováděno stacionárně na clonkové trati (schéma na obr. 33) 

s průměrem 51 mm a průměrem clonky 39,5 mm. Podstatou měření je pro sací kanály 

simulovat tlakový spád při sacím zdvihu a pro výfukové kanály tlakový spád při výfukovém 

zdvihu pístu spalovacího motoru. Pohyb vzduchu v měřicí trati tak byl zajištěn podtlakem 

ve vyrovnávací nádobě. Ten je vytvářen Rootsovým dmychadlem a může být regulován buď 

upravením otáček elektromotoru pohánějícím dmychadlo, nebo pomocí škrtící klapky, 

která reguluje přívod vzduchu do dmychadla. Zatímco otáčky elektromotoru jsou 

regulovány frekvenčním měničem, škrtící klapka je ovládána pomocí servomotoru. [1] 

 

Obr. 33 - Schéma aerodynamické trati pro zkoušky sacích kanálů [1] 
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Tlak před clonkou a tlaková diference na clonce byl měřena pomocí diferenčních 

tlakových snímačů XDM od firmy BD Sensors se jmenovitým rozsahem 40 kPa. Jejich 

výhodou je možnost přenastavit si maximální rozsah beze změny relativní přesnosti 

(udávaná přesnost je 0,10 %). Výstup z tohoto snímače je proudový, k jeho zpracování je 

tak nutné, aby byl zapojen do měřicího modulu NI 9208 umístěného v základně s označením 

cDAQ-9117. Záznam měřených dat byl zajištěn aplikací vytvořenou v prostředí LabVIEW.  

Tlakový spád mezi vstupem do kanálu (okolní barometrický tlak) a uklidňovací 

nádobou aerodynamické trati byl během profukování sacích kanálů udržován okolo 

hodnoty 4,9 kPa (500 mm H20), jelikož u měřeného motoru EA211 TSI je průměr vrtání 

válce menší než 110 mm (viz tabulka 12). U výfukových kanálů probíhá měření vždy při 

tlakovém spádu 4,9 kPa (500 mm H2O). Při takových hodnotách tlakového spádu a 

průtokových průřezů kanálů je totiž zajištěno, že rychlosti proudění v proměřovacím kanálu 

přibližně odpovídají střední rychlosti proudění v kanálu při sacím zdvihu. Navíc lze při 

takovýchto podmínkách počítat s plně vyvinutým turbulentním prouděním, při kterém už 

hydraulické ztráty prakticky nezávisí na Reynoldsově čísle proudící tekutiny, ale výhradně 

na drsnosti potrubí. Hodnota tlakového spádu 4,9 kPa je smluvně nastavená hodnota 

používaná i na ostatních evropských pracovištích, jelikož zvyšováním tlakového spádu by se 

výsledné hodnoty průtokových součinitelů už prakticky neměnily. [1] 

6.1.1.2 Měření vírových vlastností 

Měření vírových vlastností se uskutečnilo na stejné aerodynamické měřicí trati 

s využitím stejné aplikace vytvořené v LabVIEW k záznamu naměřených dat, ovšem několik 

rozdílů se mezi oběma experimenty objevilo. Předně, toto měření se týkalo pouze sacích 

kanálů, jelikož typ a četnost vírových útvarů a tím i kvalita spalovacího procesu závisí právě 

na provedení plnicího systému motoru. 

Druhým rozdílem pak bylo použití odporového měřiče příčné rotace, který je blíže 

popsán v kapitole 4.1 Popis měřicí aparatury. 

6.1.2 Příprava měření 

6.1.2.1 Měření průtokových vlastností 

Pro bezproblémový průběh měření i pro přesnost samotných výsledků je 

samozřejmě nutné si měření pečlivě připravit. Jelikož je toto měření prováděno 

v laboratořích ČVUT poměrně běžně, bylo využito již vyrobeného přípravku pro změnu 

velikosti zdvihu jak sacího, tak i výfukového ventilu. Tento přípravek se sestává z plechu, do 

kterého byly vyvrtány díry, jednak pro uchycení k hlavě válce, jednak také pro šrouby 

konající samotný zdvih. 

Zdvih byl nastavován do konkrétní polohy pomocí šroubu se stoupáním závitu 1 

mm, což umožnilo jednoduché a zároveň přesné nastavení (obr. 34). Původní ventilové 

pružiny byly nahrazeny pružinami o nižší tuhosti z důvodu zmenšení potřebné ovládací síly 

na šroub. Dalším nezbytným krokem byla kontrola těsnosti jednotlivých komponent, jež 
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jsou na sebe pouze volně položené, protože jakákoliv patrná netěsnost by způsobila 

nežádoucí odchylky měření. Posledním krokem přípravy hlavy k měření bylo vytvoření 

hladkého, zaobleného vstupu z důvodu omezení ztrát při vtoku do měřených kanálů. 

Změřená průtoková porovnávací čísla tak přesněji odpovídala tomu, co bylo úkolem 

měření, tedy průtokovým vlastnostem hlavy válců, a nebyla tolik zkreslena místními 

ztrátami (obr. 35).  

Tato procedura byla po měření sacích kanálů zopakována i pro měření výfukových 

kanálů. 

 
Obr. 34 - Hlava motoru EA211 TSI s namontovaným 

přípravkem na změnu velikosti zdvihu 

 
Obr. 35 - Detail zaobleného vstupu 

6.1.2.2 Měření vírových vlastností 

Příprava měření vírových vlastností probíhala v podobném duchu jako pro měření 

průtoku, jedinou výraznou změnou je znovu použití měřiče tumblu ČVUT, který bylo 

potřeba pro zkoumaný motor upravit, jak je popsáno v kapitole 4.2 Souhrn potřebných 

úprav. Na obrázku 36 je zobrazena hlava válců připravená k měření čili usazená spolu s 

měřičem tumblu na vyrovnávací nádobě aerodynamické trati s namontovaným přípravkem 

na změnu velikosti zdvihu a zaobleným vstupem. 

 

Obr. 36 - Hlava válců motoru EA211 TSI připravená k měření vírových vlastností 
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6.1.3 Průběh měření 

6.1.3.1 Měření průtokových vlastností 

Samotné měření bylo díky popsaným přípravám už velmi jednoduché. Po zapnutí 

Rootsova dmychadla se nastavil požadovaný tlakový spád mezi vstupem do kanálu a 

uklidňovací nádobou. Našim úkolem již pouze bylo nastavovat postupně zdvih obou ventilů 

současně od 0 do 10 mm s krokem 1 mm, tedy vždy stlačit pružinu o jednu otáčku šroubu 

na přípravku. Pro každou jednotlivou hodnotu zdvihu se v aplikaci vytvořené v prostředí 

LabVIEW zaznamenali naměřené parametry: teplota okolí, atmosférický tlak a především 

DpV (tlakový spád mezi okolím a prostorem válce) a DpC (rozdíl tlaků před a za clonkovým 

kotoučem). Postup měření i získané veličiny byly úplně stejné pro měření sacích i 

výfukových kanálů, jediný rozdíl byl v uložení hlavy motoru na měřicí trať (obr. 37 a 38). 

 
Obr. 37 – Měření sacích kanálů 

 
Obr. 38 – Měření výfukových kanálů 

6.1.3.2 Měření vírových vlastností 

Jak už bylo zmíněno výše, měření tumblu probíhalo na stejné aerodynamické měřicí 

trati, takže požadovaný tlakový spád byl vytvořen stejným způsobem jako během měření 

průtoku. Nejdříve byly otevírány oba ventily současně, následně bylo měření provedeno i 

pro stlačovaný pouze levý, respektive pouze pravý ventil. Ve všech případech bylo měření 

poměrně časově náročné, protože pro každou jednotlivou hodnotu zdvihu ventilu od 0 do 

10 mm bylo třeba měřenou hlavou otáčet s krokem 45° po směru hodinových ručiček v 

intervalu 〈0°;360°〉 vůči odporovému měřiči. To je nezbytné, protože ve válci vzniklé vírové 

útvary nejsou pravidelné, a tak je ke zjištění, kde ve spalovacím prostoru dochází k největší 

intenzitě víření, potřeba změřit několik poloh při konstantním zdvihu ventilu. Ve výsledku 

tak byly pro jedno měření zaznamenány parametry z devadesáti různých kombinací zdvihu 

ventilu a natočení měřené hlavy čili 270 celkem.  

To vše znovu v aplikaci vytvořené v prostředí LabVIEW, přičemž mezi naměřené 

veličiny patří kromě teploty okolí, barometrického tlaku, DpV a DpC také elektrické napětí, 

které je možné po kalibraci měřicího přípravku přepočítat na reakční moment na síťce, jenž 

je významný pro další výpočty.  
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Ze samé podstaty měření byly profukovány pouze sací kanály čili průběh měření 

odpovídá otáčení měřené hlavy usazené na vyrovnávací nádobě aerodynamické trati (viz 

obr. 36). 

6.2 Výsledky měření hlavy válců motoru EA211 TSI 

6.2.1 Měření průtokových vlastností 

Naměřené hodnoty získané z aplikace vytvořené v prostředí LabVIEW pro sací i 

výfukové kanály byly zpracovány podle normy ČSN EN ISO 5167 v programu MS Excel, který 

pomocí vztahů uvedených i v této práci počítá jak hmotnostní průtoky, tak průtokové 

součinitele a průtoková čísla. 

6.2.1.1 Průtokové vlastnosti sacích kanálů 

Zdvih ventilu 
[mm] 

Hmotnostní 
průtok 𝑞𝑚[kg/s] 

Nejistota 

měření 
𝛿𝑞𝑚

𝑞𝑚
 [%] 

Průtokový 
součinitel 𝜇 [-] 

Průtokové číslo 
𝜇𝜎 [-] 

1 0,0104 38,95 0,617 0,097 

2 0,0212 8,96 0,632 0,198 

3 0,0312 4,25 0,619 0,291 

4 0,0402 2,61 0,625 0,392 

5 0,0473 2,22 0,563 0,442 

6 0,0502 2,07 0,498 0,468 

7 0,0523 1,98 0,445 0,488 

8 0,0537 1,93 0,4 0,502 

9 0,0549 1,89 0,363 0,512 

10 0,0551 1,88 0,328 0,515 

Tabulka 9 - Výsledky měření průtokových vlastností sacích kanálů 

 

 

Graf 8 - Porovnání průtokového součinitele a čísla pro sací kanály 
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Ze získaných výsledků je možné vyvodit několik závěrů. Předně, jak je 

předpokládáno, hmotnostní průtok se zvětšuje s rostoucím zdvihem ventilů. Oproti tomu 

je z grafu 8 vidět, že průtokový součinitel 𝜇 má tendenci se zvětšujícím se zdvihem 

zmenšovat svou hodnotu, i když mezi zdvihy 1-4 mm prakticky osciluje kolem konstantní 

hodnoty a až poté je patrný klesající trend. U průtokového čísla 𝜇𝜎 je patrné, že se zvětšuje 

s rostoucím zdvihem obou ventilů.  

Samozřejmě toto měření, jako kterékoliv jiné, není dokonale přesné a vnáší do 

výsledků určitou nejistotu měření. Kromě nejistoty měření průtoku na clonkové trati, jež je 

dle příslušné části normy ISO 5167 vyčíslena pro jednotlivé zdvihy v Tabulce 9, se ve 

výsledné nejistotě promítá mimo jiné nepřesné ruční nastavování zdvihů ventilů a 

nedokonalé vytvarování hladkého vstupu do kanálů. Chyby do měření mohly být vneseny 

také drobnými netěsnostmi mezi jednotlivými komponenty celé měřicí soustavy nebo 

nedokonalou výrobou hlavy válců, jelikož technologie lití má poměrně velké tolerance. 

6.2.1.2 Průtokové vlastnosti výfukových kanálů 

Zdvih ventilu 
[mm] 

Hmotnostní 
průtok 𝑞𝑚[kg/s] 

Nejistota 

měření 
𝛿𝑞𝑚

𝑞𝑚
 [%] 

Průtokový 
součinitel 𝜇 [-] 

Průtokové číslo 
𝜇𝜎 [-] 

1 0,0134 22,96 0,966 0,184 

2 0,0247 6,64 0,892 0,34 

3 0,0351 3,46 0,846 0,483 

4 0,0436 2,46 0,79 0,602 

5 0,0492 2,11 0,711 0,678 

6 0,0522 1,98 0,63 0,72 

7 0,0538 1,92 0,557 0,742 

8 0,0550 1,88 0,498 0,759 

9 0,0560 1,85 0,45 0,772 

10 0,0568 1,83 0,41 0,782 

Tabulka 10 - Výsledky měření průtokových vlastností výfukových kanálů 

 

Graf 9 - Porovnání průtokového součinitele a čísla pro výfukové kanály 
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Výsledky z profukování výfukových kanálů jsou analogické těm u sacích kanálů. 

S rostoucí hodnotou zdvihu roste nejen hmotnostní průtok, ale jak je možné vyčíst z grafu 

9, roste také průtokové číslo 𝜇𝜎. Průtokový součinitel 𝜇 na druhou stranu má s většími 

hodnotami zdvihu ventilu klesající trend. Ten je navíc strmější než u sacích kanálů.  

Jelikož měření probíhala těsně po sobě na stejně nastavené měřicí trati, jsou možné 

příčiny odchylek od přesných výsledků stejné, jaké už byly popsány v části zabývající se 

výsledky měření sacích kanálů. Pro lepší představu jsou v tabulce 10 znovu uvedeny 

vyčíslené nejistoty měření hmotnostního průtoku. Je možné také porovnat obě měření a 

dojít tak k závěru, že u výfukových kanálů bylo dosaženo větších hodnot jak průtokového 

součinitele 𝜇, tak i průtokového čísla 𝜇𝜎, a to až o 30 % oproti plnicím kanálům. 

6.2.2 Měření vírových vlastností 

Měření vírových vlastností bylo provedeno s již upraveným měřicím přípravkem 

metodikou s označením „A“, tedy 8 měření po 45° pro každou hodnotu zdvihu ventilu. 

Výsledky získané z aplikace vytvořené v prostředí LabVIEW byly opět zpracovány 

v programu MS Excel. 

Zdvih 
𝐿𝑣 

[mm] 

Oba ventily Levý ventil Pravý ventil 

𝑞𝑚 
[kg/s] 

�̇�𝑇 
[Nmm] 

𝑇𝑁𝑟  
[-] 

𝑞𝑚 
[kg/s] 

�̇�𝑇 
[Nmm] 

𝑇𝑁𝑟   
[-] 

𝑞𝑚 
[kg/s] 

�̇�𝑇 
[Nmm] 

𝑇𝑁𝑟   
[-] 

1 0,013 0,63 0,629 0,007 0,29 1,107 0,007 0,31 1,129 

2 0,024 0,36 0,106 0,013 1,06 1,16 0,013 1,25 1,311 

3 0,035 1,53 0,218 0,019 2,01 0,931 0,019 2,53 1,173 

4 0,045 4,92 0,416 0,022 4,08 1,435 0,023 3,78 1,271 

5 0,049 16,66 1,188 0,024 6,59 1,936 0,024 6,67 1,951 

6 0,052 23,87 1,512 0,024 8,4 2,398 0,025 8,94 2,51 

7 0,054 29,55 1,759 0,025 10,93 2,928 0,025 11,33 3,005 

8 0,055 34,65 1,987 0,026 12,83 3,303 0,026 13,15 3,365 

9 0,055 37,91 2,132 0,026 13,81 3,489 0,026 14,41 3,624 

10 0,055 41,12 2,286 0,026 14,64 3,653 0,026 15,24 3,793 

Tabulka 11 - Výsledky měření vírových vlastností EA211 TSI – varianta "A" 

U všech uvedených naměřených a vypočtených parametrů lze pozorovat stoupající 

tendenci, což se také dalo předpokládat. Nárůst hmotnostního průtoku je zpočátku při 

malých zdvizích poměrně značný, oproti tomu s více otevřenými ventily (resp. ventilem) se 

průběh vyrovnává a stabilizuje. Nejdůležitějšími parametry z hlediska vírových vlastností 

jsou ovšem celkový tok momentu hybnosti a redukované vírové číslo.  

Při analýze závislosti �̇�𝑇  na zdvihu ventilu je dobře patrné, že do hodnoty 𝐿𝑣 4 mm 

prakticky nelze rozlišit výsledky z měření s otevíranými oba ventily současně nebo pouze 

s jedním. A zatímco průběh měření jednoho kanálu zůstává po celé měření téměř lineární, 

v případě profukování obou plnicích kanálů si je od této hodnoty možné všimnout prudkého 

nárůstu celkového toku momentu hybnosti náplně (viz graf 10). Je také evidentní, že mezi 

výsledky měření levého a pravého sacího kanálu jsou pouze velmi malé rozdíly. Tak by to 

také mělo být, jelikož konstrukce pravých a levých kanálů je totožná. Tyto odchylky mohly 
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být znovu způsobeny nepřesným ručním nastavováním zdvihu nebo nedokonalým 

vyhlazením vstupu.  

 

Graf 10 - Porovnání toku momentu hybnosti všech způsobů měření 

V grafu 11 je uvedeno grafické zpracování výsledného redukovaného vírového čísla, 

a to znovu pro všechny případy, tedy když jsou otevírány oba, nebo jen jeden ventil. Pro 

vznik dostatečně silných vírových útvarů je třeba, aby ve válci proudil dostatek vzduchu, 

čehož je zákonitě docíleno větším otevřením sacích ventilů. Z tohoto důvodů jsou 

nejvýznamnější výsledky při větších hodnotách zdvihu. V případě tohoto měření se jedná o 

hodnoty 𝐿𝑣 ≥ 4, kdy je patrný celkem pravidelný růst redukovaného vírového čísla 

v závislosti na zdvihu ventilu ve všech měřených případech. Pro malé zdvihy je tato měřicí 

metoda navíc náchylná na chybu, protože spalovacím prostorem proudí málo vzduchu, což 

má za následek, že Reynoldsovo číslo vztažené k průměru drátku síťky je velmi malé. A jak 

je vidět na obrázku 24, závislost výsledného součinitele odporu síťky na malých hodnotách 

𝑅𝑒 je strmá, díky čemuž jen malá nepřesnost může znamenat poměrně velkou chybu, která 

dále ovlivňuje celý výpočet. 

Opět je patrné, že rozdíly mezi otevíraným pouze pravým a pouze levým kanálem 

jsou minimální. Překvapivým se ovšem může zdát závěr z porovnání absolutních hodnot 

redukovaného vírového čísla pro případ, kdy jsou otevírány oba, respektive jen jeden ventil, 

jelikož pro pouze jeden profukovaný kanál vychází tento parametr větší. Stejný jev se ale 

ukázal také při vyhodnocení výsledků měření ostatních motorů, jak bude detailněji popsáno 

v následující podkapitole. 
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Graf 11 - Porovnání redukovaného vírového čísla všech způsobů měření 

S naměřenými daty byla provedena také citlivostní analýza, aby se definitivně 

potvrdila hypotéza, že je vyhovující počet měření zredukovat. Výsledky jsou uvedeny 

v Příloze 1 a pro lepší názornost i na následujících grafech. 

 

 

Graf 12 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřené oba ventily 
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Graf 13 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřený levý ventil 

 

 

Graf 14 - Porovnání výsledných hodnot TNr pro otevřený pravý ventil 

Směrodatná odchylka vyhodnocení metodou s označením „B“ (bez ohledu na 

počáteční polohu) od původní varianty „A“ se pohybuje kolem 1 %, což je velmi dobrý 

výsledek. Na základě poznatků získaných z měření jak této, tak i ostatních hlav válců, bylo 

rozhodnuto o tom, že mezi sebou budou porovnány výsledky všech motorů získané 

úspornou metodikou měření 4 poloh po 90° (s označením „B0“). 
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6.3 Porovnání s výsledky jiných hlav válců 

Celkem byla shromážděna data čtyř hlav válců, přičemž u experimentálního 

jednoválce a u motorů s označením EA888 a EA211 ve variantě MPI bylo využito hodnot 

z již provedených měření na aerodynamické trati v Těžkých laboratořích a měření hlavy 

válců s označením Škoda 1,4 TSI EA211 bylo provedeno v rámci této práce. Nejdůležitější 

údaje o zkoušených hlavách a využívané clonkové trati jsou uvedeny v následující tabulce. 

Typ motoru 

Vrtání 
válce 

𝐷 
[mm] 

Zdvih 
𝑍  

[mm] 

Vnitřní průměr 
sedla ventilu 

𝑑𝑣 [mm] 

Počet 
profukovaných 

kanálů [-] 

Klapka 
generující 

vyšší úroveň 
tumblu 

Průměr 
potrubí/průměr 

clonky [mm] 

EA888 82,5 92,8 30 2 ano 51/39,5 

EA211 MPI 76,5 86,9 29,5 1 ne 100/63,25 

Jednoválec 74,5 82,5 26,5 {1; 2} ne 51/39,5 

EA211 TSI 74,5 80 
25,5 – sání 

{1; 2} ne 51/39,5 
21 - výfuk 

Tabulka 12 - Technické parametry měřených hlav a zkušební trati 

6.3.1 Porovnání průtokových vlastností 

Průtokové vlastnosti byly porovnány pouze pro případ, kdy byly během měření 

otevírány oba ventily současně. V následujících dvou grafech je tak šest zaznamenaných 

závislostí, protože hlava EA888 byla měřena s otevřenou i zavřenou klapkou generující vyšší 

úroveň tumblu a u hlavy EA211 TSI byly profukovány sací i výfukové kanály. 

 

Graf 15 - Porovnání výsledného μ jednotlivých měřených motorů 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

0 2 4 6 8 10 12

μ
[-

]

Lv [mm]

Porovnání průtokových součinitelů μ jednotlivých motorů

EA211 TSI sací kanály EA211 TSI výfukové kanály

EA888 otevřená klapka EA888 zavřená klapka

EA211 MPI Jednoválec



 

62 

 

Graf 16 - Porovnání výsledného μσ jednotlivých měřených motorů 

V nich je dobře vidět, že výsledné průtokové koeficienty všech měřených hlav mají 

velmi podobné průběhy. Zatímco všechny průtokové součinitele 𝜇 s větším otevíráním 

ventilů klesají, průtoková čísla 𝜇𝜎 naopak rostou. Nejvyšší hodnoty obou parametrů bylo 

dosaženo u hlavy válce EA211 TSI během měření výfukových kanálů, oproti tomu nejnižší 

hodnoty byly naměřeny u motoru EA888 se zavřenou klapkou.  

6.3.2 Porovnání vírových vlastností 

Vírové vlastnosti byly porovnány pro všechny způsoby měření, tedy nejen pro 

případ, kdy jsou otevírány oba ventily současně a ve válci převažuje tumble, ale i 

v případech, kdy je otevírán pouze jeden ventil a ve válci převažuje spíše swirl. Grafický 

výstup je na následujících třech grafech, přičemž porovnány byly výsledky získané 

metodikou „B0“. 
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Graf 17 - Porovnání výsledného redukovaného vírového čísla jednotlivých motorů; oba kanály 

 

Graf 18 - Porovnání výsledného redukovaného vírového čísla jednotlivých motorů; levý kanál 
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Graf 19 - Porovnání výsledného redukovaného vírového čísla jednotlivých motorů; pravý kanál 

V grafu 17 je možné vidět převážně stoupající tendenci u všech průběhů. Jak už bylo 

totiž zmíněno, výsledky při zdvizích ventilu menších než 4 mm se musí brát s rezervou a 

nemají pro definování vírových vlastností daného motoru takový význam. Největší hodnota 

𝑇𝑁𝑟 byla naměřena a spočítána u hlavy válců EA211 TSI, oproti tomu nejmenší u hlavy 

EA211 ve variantě MPI. Tento výstup z měření byl neočekávaný a znamená to, že nejspíš 

během zkoušky právě hlavy válců EA211 MPI muselo dojít k chybě, protože kromě několika 

malých rozdílů jsou obě hlavy konstrukčně téměř totožné. Bohužel měření na této hlavě 

nebylo součástí této práce, a tak nelze příčiny tohoto problému blíže specifikovat. Zajímavé 

jsou také výsledky experimentálního jednoválce, jehož vypočítané redukované vírové číslo 

se v závislosti na zdvihu mění ze všech motorů nejméně. 

Obdobné trendy lze sledovat i na grafech 18 a 19 pro pouze jeden profukovaný 

kanál. Měření tímto způsobem proběhlo pouze u 3 ze 4 uvedených motorů, proto je 

v těchto grafech méně naměřených hodnot. Znovu je největšího redukovaného čísla 

dosaženo u zkoumaného motoru EA211 TSI, stále je rozdíl ve výsledcích hlav EA211 TSI a 

EA211 MPI příliš velký s ohledem na konstrukční podobnost obou motorů a v neposlední 

řadě je také dobře patrná určitá vyrovnanost průběhu u experimentálního jednoválce. 

Výsledky levého a pravého kanálu jsou téměř shodné, odchylky se pohybují v řádech 

jednotek procent. 

Lze si také všimnout, že nejen u měřeného motoru EA211 TSI, ale i u ostatních je 

absolutní hodnota redukovaného vírového čísla větší s otevíraným jedním ventilem než 

v případě, kdy jsou otevírány oba ventily současně, a to přibližně o 70 % u hlavy EA211 TSI 

a experimentálního jednoválce, a dokonce až o 110 % u hlavy EA211 ve variantě MPI. 
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7 Závěr 

V úvodu byla provedena rešerše základních poznatků o spalovacích motorech. Tato 

část obsahuje kromě základního rozdělení pohonných jednotek také popis nejdůležitějších 

mechanických částí zkoumané části spalovacího motoru, tedy hlavy válců. Rešeršní část 

práce pokračuje kapitolou pojednávající o problematice aerodynamických dějů uvnitř hlavy 

válců spalovacího motoru. Mimo popisu základních typů sacích a výfukových kanálů se 

věnuje také jejich významným průtokovým a vírovým vlastnostem, jako je třeba typ 

proudění ve válci a výsledná plnicí účinnost charakterizovaná průtokovými koeficienty, 

nebo výsledný pohyb náplně ve válci a charakter proudového pole vyhodnocovaný 

bezrozměrnými porovnávacími vírovými čísly. Dále jsou zde uvedeny a teoreticky popsány 

veškeré veličiny nezbytné k vyhodnocení těchto složitých jevů, včetně výpočtového 

postupu. 

Hlavní přínos práce je ovšem obsažen v následujících kapitolách. Zaprvé bylo pro 

potřeby měřené hlavy nutné provést úpravu měřicí aparatury. Tato kapitola popisuje nejen 

všechny prodělané konstrukční úpravy měřicího přípravku a samotnou výrobu nových dílů 

technologií 3D tisku, ale také princip fungování ve školních laboratořích používaného 

přípravku – měřiče tumblu ČVUT.  

Velmi významnou částí této práce je rozbor vlivu počtu naměřených hodnot na 

výsledky celého pokusu neboli citlivostní analýza. Na základě rešeršní části práce je totiž 

možné pracovat s hypotézou, že současná metodika měření tumblu je až příliš podrobná a 

tím časově náročná. V této kapitole je tak obsažen výstup z citlivostní analýzy dříve 

naměřených výsledků vírových vlastností hlav válců jiných specifikací. Výstupem je poté 

tvrzení, že je naprosto vyhovující při měření vírových vlastností používat úspornější 

metodiku, kdy je pro každou hodnotu stlačení ventilu třeba naměřit pouze 4 polohy po 90° 

místo původních 8 poloh po 45°, vzhledem k tomu, že samotné měření pracuje s několika 

zjednodušeními a je tak nevyhnutelně zatíženo určitou chybou, vedle které jsou odchylky 

výsledků získaných úspornější metodikou od výsledných hodnot původního postupu 

minimální. Díky tomu se měření stává jednodušším a o téměř 20 minut kratším. 

Dále bylo nutné, ať už upravený měřič tumblu ČVUT, nebo úspornou metodiku 

měření, ověřit v praxi. K tomu bylo využito aerodynamické měřicí trati v Těžkých 

laboratořích Fakulty strojní ČVUT v Praze, Pod Juliskou 4, na které bylo provedeno měření 

hlavy válců motoru s označením Škoda 1,4 TSI EA211. Toto měření proběhlo ve dvou 

variantách. Nejdříve byly naměřeny průtokové vlastnosti sacích a výfukových kanálů bez 

použití upraveného měřicího přípravku. V souladu s normou ČSN EN ISO 5167 z listopadu 

2003 byly následně s uvažováním stlačitelnosti vyhodnoceny skutečné hmotnostní průtoky 

a z takto získaných hodnot byly vypočteny průtokové součinitele a průtoková čísla obou 

typů kanálů. Poté byly naměřeny i vírové vlastnosti zadané hlavy, a to s přispěním 

upraveného měřicího přípravku. Jelikož zkouška proběhla bez problémů a výsledky 

odpovídaly předpokladům, lze prohlásit, že úpravy byly úspěšné a je tak i v budoucnosti 
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možné použít 3D tisk pro podobné účely. Naměřená data byla zpracována jak původní 

metodikou měření, tak i tou úspornou, přičemž odchylky rychlejšího postupu od dosud 

používaného se pohybují kolem 1 %. Z toho lze definitivně vyvodit závěr, že úsporná 

metodika je plně dostačující. Rovněž se ukázalo, na přesnost výsledků prakticky nemá žádný 

vliv poloha, v níž je měření zahájeno.  

A v neposlední řadě byla naměřená data porovnána s daty obdrženými z jiných 

motorů, díky čemuž si je možné udělat představu o průtokových a vírových vlastnostech 

zkoumaného motoru. Tato data je navíc možné dále využít v simulačních programech a 

přispět tak k dalšímu vývoji spalovacích motorů. 
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Seznam použitých veličin 
Symbol Jednotka Význam 

𝐴1 [1] 
Invarianta výpočtu 
hmotnostního průtoku 

𝑎0 [1] 
Dvojnásobek střední 
hodnoty Fourierovy řady 

𝑎𝑛;  𝑏𝑛 [1] Fourierovy koeficienty 

�̇�𝑥 [N∙mm] 
x-ová složka toku momentu 
hybnosti 

�̇�𝑦 [N∙mm] 
y-ová složka toku momentu 
hybnosti 

�̇�𝑇 [N∙mm] 
Celkový tok momentu 
hybnosti pro tumble 

𝐶 [1] Součinitel průtoku 

𝑐𝐷 [1] Součinitel odporu síťky 
𝐷 [m] Hydraulický průměr potrubí 
𝐷𝜐 [mm] Vnitřní průměr sedla ventilu 
𝑑𝑠 [mm] Průměr drátku síťky 

𝐷𝑝𝐶 [Pa] 
Rozdíl tlaku před a za 
clonkovým kotoučem 

𝐷𝑝𝑉 [Pa] 
Tlakový spád mezi okolím a 
prostorem válce 

𝑒𝑧  [J/kg] Třecí ztráty 

𝑓𝑚 [Hz] 
Maximální frekvence 
vyšetřovaného signálu 

𝑓𝑛 [Hz] Vzorkovací frekvence 

𝑔 [m/s2] Tíhové zrychlení 

𝑙 [m] Délka potrubí 

𝐿𝜐 [mm] Zdvih ventilu 

𝑀𝑥 [N∙mm] 
Moment odporových sil 
vzhledem k ose x 

𝑀𝑦 [N∙mm] 
Moment odporových sil 
vzhledem k ose y 

𝑀𝑎𝑚𝑝𝑙  [N∙mm] 
Amplituda momentu 
odporových sil 

�̇�; 𝑞𝑚 [kg/s] Hmotnostní průtok 

𝑛𝑣 [1] Počet ventilů 
𝑛 [ot/min] Fiktivní otáčky motoru 
𝑛𝑗𝑝 [ot/min] Otáčky náplně válce 

𝑝 [Pa] tlak 

𝑟 [J∙kg-1K-1] 
Měrná plynová konstanta 
vzduchu 

𝑅𝑒 [1] Reynoldsovo číslo 
𝑅𝑒𝑘  [1] Reynoldsovo kritické číslo 
𝑆 [m2] Plocha průřezu kanálu 

𝑇0 [K] 
Teplota vzduchu v okolním 
prostředí 

𝑇𝑚 [°] 
Maximální perioda 
vyšetřovaného signálu 
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𝑇𝑛 [°] Vzorkovací perioda 

𝑇𝑁 [1] Vírové číslo tumblu 

𝑇𝑁𝑟  [1] 
Redukované vírové číslo 
tumblu 

𝑣 [m/s] 
Rychlost protékající 
tekutiny 

𝑣𝑝í𝑠𝑡  [m/s] Střední pístová rychlost 

�̅� [m/s] Střední rychlost 

𝑣′ [m/s] 
Organizovaně proměnná 
rychlost 

𝑣′′ [m/s] Fluktuační rychlost 

𝑉𝑃 [m3] 
Objem spalovacího 
prostoru 

𝑉𝑉  [m3] Pracovní objem válce 

�̇� [m3/s] Objemový průtok 

𝑦 [m] Polohová výška tekutiny 

𝑍 [mm] Zdvih pístu 

𝛽 [1] 
Poměr průměru otvoru ve 
clonkovém kotouči a 
hydraulického průměru 

𝛿 [1] Porovnávací číslo 

휀 [1] 
Součinitel expanze; 
kompresní poměr 

휁 [1] Součinitel místních ztrát 
휂1 [Pa∙s] Dynamická viskozita 
𝜅 [1] Coriolisův součinitel 
𝜆 [1] Součinitel třecích ztrát 
𝜇 [1] Průtokový součinitel 

𝜇𝜎 [1] Průtokové číslo 

𝜐 [m2/s] Kinematická viskozita 

𝜌 [kg/m3] Hustota proudící tekutiny 
𝜎 [1] Porovnávací číslo 

𝜑𝑡 [°] 
Poloha maxima amplitudy 
momentu odporových sil 
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Příloha 1 

Výsledky citlivostní analýzy motoru EA888 

a) 4 měření po 90° s počáteční polohou 0° 

Příloha 1.1.1 – Citlivostní analýza EA888 var. a) - otevřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

Příloha 1.1.2 – Citlivostní analýza EA888 var. a) - uzavřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

b) 4 měření po 90° s počáteční polohou 45° 

Příloha 1.1.3 – Citlivostní analýza EA888 var. b) – otevřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

Příloha 1.1.4 – Citlivostní analýza EA888 var. b) – zavřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 
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c) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 0° 

Příloha 1.1.5 – Citlivostní analýza EA888 var. c) – otevřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

Příloha 1.1.6 – Citlivostní analýza EA888 var. c) – zavřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

d) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 45° 

Příloha 1.1.7 – Citlivostní analýza EA888 var. d) – otevřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 

Příloha 1.1.8 – Citlivostní analýza EA888 var. d) – zavřená klapka generující vyšší úrovně tumblu 
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Výsledky citlivostní analýzy motoru EA211 ve variantě MPI 

a) 4 měření po 90° s počáteční polohou 0° 

Příloha 1.2.1 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. a) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.2.2 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. a) – otevřený pravý ventil 

b) 4 měření po 90° s počáteční polohou 45° 

Příloha 1.2.3 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. b) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.2.4 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. b) – otevřený pravý ventil 
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c) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 0° 

Příloha 1.2.5 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. c) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.2.6 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. c) – otevřený pravý ventil 

d) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 45° 

Příloha 1.2.7 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. d) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.2.8 – Citlivostní analýza EA211 MPI var. d) – otevřený pravý ventil 
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Výsledky citlivostní analýzy experimentálního jednoválce 

a) 4 měření po 90° s počáteční polohou 0° 

Příloha 1.3.1 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. a) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.3.2 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. a) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.3.3 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. a) – otevřený pravý ventil 

b) 4 měření po 90° s počáteční polohou 45° 

Příloha 1.3.4 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. b) – otevřené oba ventily 
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Příloha 1.3.5 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. b) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.3.6 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. b) – otevřený pravý ventil 

c) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 0° 

Příloha 1.3.7 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. c) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.3.8 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. c) – otevřený levý ventil 
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Příloha 1.3.9 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. c) – otevřený pravý ventil 

d) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 45° 

Příloha 1.3.10 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. d) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.3.11 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. d) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.3.12 – Citlivostní analýza experimentální jednoválec var. d) – otevřený pravý ventil 
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Výsledky citlivostní analýzy motoru EA211 ve variantě TSI 

a) 4 měření po 90° s počáteční polohou 0° 

Příloha 1.4.1 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. a) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.4.2 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. a) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.4.3 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. a) – otevřený pravý ventil 

b) 4 měření po 90° s počáteční polohou 45° 

Příloha 1.4.4 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. b) – otevřené oba ventily 
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Příloha 1.4.5 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. b) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.4.6 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. b) – otevřený pravý ventil 

c) 2 měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 0° 

Příloha 1.4.7 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. c) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.4.8 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. c) – otevřený levý ventil 
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Příloha 1.4.9 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. c) – otevřený pravý ventil 

d) měření po 90 ° s uvažováním, že zbylé 2 hodnoty jsou rovny záporně vzatým naměřeným 

hodnotám; počáteční poloha 45° 

Příloha 1.4.10 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. d) – otevřené oba ventily 

Příloha 1.4.11 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. d) – otevřený levý ventil 

Příloha 1.4.12 – Citlivostní analýza EA211 TSI var. d) – otevřený pravý ventil 
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Příloha 2 
Výpočetní program s naměřenými hodnotami a výsledky měření průtokových a 

vírových vlastností hlavy válců motoru EA211 TSI ve formátu MS Excel s názvem „Příloha_2“ 

je na přiloženém CD. 

 

Příloha 3 
3D model horní, dolní vložky i celého měřicího přípravku je přiložen k této práci 

v nativním formátu programu Autodesk Inventor 2020 i ve formátu STL, který je následně 

schopen zpracovat program pro 3D tisk, na přiloženém CD. Název souborů s modelem horní 

vložky je „Priruba_horni“, soubory s modelem spodní vložky nesou název 

„Redukcni_vlozka_spodni“ a soubor s 3D modelem celého upraveného měřicího přípravku 

se jmenuje „Meric_tumblu_D74p5“. 


