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MĚŘENÍ  NA  PALUBNÍM INFORMAČNÍM PANELU VOZIDLA ŠKODA OCTAVIA 

 

ÚKOL  M ĚŘENÍ: 

1.   Uveďte do provozu měřicí pracoviště s palubním informačním panelem 

2.   Ověřte funkci jednotlivých vstupních signálů palubního panelu a popište jejich odezvu na 

       palubním zobrazovači. 

3.   Proměřte závislost indikované rychlosti jízdy vozidla na otáčkách motoru pro rychlostní  

     stupně:  Reverez, 1, 2, 3, 4 a 5 při otáčkách motoru 3000 min-1 a 4000min-1. 

4. Z naměřených hodnot vypočtěte pro jednotlivé rychlostní stupně příslušné převody pi  

   mezi otáčkami motoru a otáčkami kol a otáčkami motoru pro průměr kola 0,63 m. 

5. Z naměřených údajů vypočtěte vliv podhuštění pneumatik pro změnu poloměru kola o 1 cm   

     na údaj o rychlosti automobilu.    

Použité přístroje 

Regulovatelný ss zdroj 12V 

Přípravek s palubní zobrazovací jednotkou 

Schéma zapojení úlohy 

 

Celkový pohled na měřicí pracoviště 
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Detailní pohled na zobrazovací jednotku 

 

 

 

Prvá část panelu s tlačítky pro simulaci vstupních signálů pro zobrazovací jednotku 
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Druhá část panelu s tlačítky pro simulaci vstupních signálů pro zobrazovací jednotku,  
rotačním generátorem impulsů simulujících otáčky motoru a tlačítky pro řazení 
převodových stupňů. 

 

 

Základní matematické vztahy pro ověření funkce palubní jednotky 

 

Převodový poměr p i mezi otáčkami motoru  nmot a otáčkami kol nkpi pro převodový 
stupeň i 

kpi

mot
i n

n
p =  

Rychlost vozidla vpi  při daných otáčkách kola nkpi  a jeho průměru D 

kpipi nDv π=  

Rychlost vozidla při změněném poloměru kola o dR (např. vliv podhuštění pneumatik) 

kpipi ndRDv )2(, −= π  
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Tabulka měřených a vyhodnocovaných veličin 

Kontrolní výpo čet převodu vozu Škoda Octavia z údaj ů palubní sdružené jednotky 
Výpočet vlivu podhuštění pneumatik na údaj rychloměru
Průměr kola /m/ 0,63 Obvod kola /m/ 1,979203372 Změna polom ěro kola vlivem podhušt ění pneumatiky dR /m/ 0,01

Rychlostní 
stupe ň

Indikovaná 
rychlost /km/h/ 
při odá čkách 
motoru 3000 
min-1

Indikovaná 
rychlost /km/h/ 
při odá čkách 
motoru 4000 
min-1

Indikovaná 
rychlost /m/s/ p ři 
odáčkách 
motoru 3000 min-
1

Indikovaná 
rychlost /m/s/ 
při odá čkách 
motoru 4000 
min-1

Minutové 
otáčky kola 
nkpi  při n = 
3000min-1

Minutové 
otáčky kola n kpi 

při n = 4000min-
1

Převod 
nkpi p ři n 
=3000 min-
1

Převod 
nkpi p ři n 
=4000 min-
1

Indikovaná 
rychlost /km/h/ 
pro zmenšený 
polom ěr kola o 
dR /m/ 
(počítáno pro 
n=4000 /min-1/)

Rozdíl v 
indikované 
rychlosti 
vozidla proti 
správn ě 
nahušt ěné 
pneumatice 
/km/h/

Rozdíl v 
indikované 
rychlosti 
vozidla proti 
správn ě 
nahušt ěné 
pneumatice 
/%/

Reverz
1
2
3
4
5

 

 

 

Závěr 


