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The present experimental paper evaluates, with the latest applications in 

the field, the operational parameters regarding accelerator pedal position and 
voltage from its sensors. There are no studies related to this specific topic 
concerning the electronic diesel control and other operating parameters of the 
N47 engine in the BMW 320d known as model E90. Today are many similar 
vehicles on the roads in our country.  

The load control influences the electronic diesel control module 
regarding the power, energy efficiency and pollution. Analysing the electronic 
control commands of the diesel engine from BMW offers a possibility to improve 
fuel economy, as well as other related performances.  

This experimental research is conducted while testing the electronic 
accelerator through diesel control module to acquire practical data. The real 
values are recorded, on total range and then discussed upon. 
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1. Introducere 
 
Controlul electronic al motoarelor diesel a permis eficientizarea 

funcționării acestora și reducerea poluării [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]. 
Obiectivul principal sau central al demersului de cercetare constă 

în prelevarea și studiul valorilor reale corelate cu sistemul EDC în 
funcție de variația sarcinii impuse (modificarea poziției pedalei de 
accelerație) la temperatură și sarcină constantă pentru corelarea 
parametrică. 

Modelul E90 (din cadrul seriei 3), având un motor diesel N47 de 
2000 cm

3
, este utilizat în mod atent în procesul de testare practică, fiind 

evaluată capacitatea operațională a acceleratorului (comanda de 
sarcină) din cadrul sistemului electronic diesel control (EDC) [11,12,13]. 

Obiectivele specifice ale cercetării prezente constau în evaluarea 
și înregistrarea valorilor limită de sarcină și corelarea tensiunilor 
furnizate de senzorii corespondenți ai pedalei de accelerație. 

 

 
Fig. 1 Autovehiculul rutier testat în vederea analizei tensiunii  

la senzorii pedalei de accelerație 

 
2. Metoda și materialele utilizate în cercetarea experimentală 
 
Obiectivul central al cercetării experimentale, specificat mai sus, 

se poate realiza prin parcurgerea etapelor intermediare necesare 
pentru a determina pozițiile intermediare ale senzorilor pedalei de 
accelerație și pentru a analiza semnalele transmise în modulul EDC de 
la autovehiculul rutier E90 după cum urmează: 



Etapa 1 – configurarea autovehiculului pentru încercări; 

Etapa 2 – pregătirea sistemului EDC al autovehiculului;  

Etapa 3 – conectarea echipamentelor de testare la sistemul EDC;  

Etapa 4 – alegerea modulului de diagnosticare motor; 

Etapa 5 – accesarea parametrilor de control ai obturatorului. 

Etapa 6 – monitorizarea valorilor actuale din modulul EDC 
aferente senzorilor de poziție a pedalei de accelerație; 

Etapa 7 – înregistrarea și stocarea valorilor reale din sistem; 

Etapa 8 – studiul și prezentarea datelor stocate. 

 
3. Cercetarea experimentală a valorilor în sistemul EDC 
 
Rezultatele experimentale au fost prelevate de la sarcina 0 (figura 2) 

până la sarcină plină 100 %. 
 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
 Datele 

înregistrate 
de către 
EDC la 
sarcină  
de 0 % 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
În figura 3 sunt redate alfanumeric mărimile achiziționate cu 

echipamentul de verificare a sistemului Electronic Diesel Control. 
 



 
 

Fig. 3 Captura mărimilor actuale la sarcină teoretică impusă de 10,6 % 
 

Valorile privitoare la tensiunea pe fiecare senzorii pedalei de 
accelerație la sarcină de 18,4 % sunt redate în figura 4. 

 

 
Fig. 4  Valorile tensiunii pe senzorii poziției pedalei de accelerație  

la sarcină de 18,4 % 



În figura 5 sunt redate valorile experimentale din modulul de 
scanare a sistemului Electronic Diesel Control la sarcină 25,8 %. 

 
 

 
 

Fig. 5 Înregistrarea mărimilor studiate la sarcină 25,8 % 
 

Datele privitoare la temperatura lichidului de răcire și a mediului 
ambiant, respectiv cele privitoare la aer sunt reprezentate în figura 6. 

 

 
Fig. 6 Captura mărimilor experimentale la sarcină de 34,6 % 



În figura 7 sunt afișate valorile actuale ale cercetării din modulul 
de control la sarcina 45,5 %. 
 

 
Fig. 7 Captura mărimilor experimentale la sarcină de 45,5 % 

 

Datele privitoare la înregistrările testului experimental pe 
autovehicul la sarcină 56,3 sunt reprezentate în figura 8. 

 

 
Fig. 8. Înregistrarea mărimilor actuale ale testului la sarcina de 56,3 % 



În figura 9 sunt redate măsurătorile valorilor experimentale cu 
sistemul de conversie analog-digital Electronic Diesel Control. 

 
 

 
Fig. 9 Captura mărimilor măsurate la sarcina 69,7 % 

 

Valorile parametrilor analizați în sistemul EDC la sarcină de 76,6 
% sunt reprezentate în figura 10. 

 

 
 

Fig. 10 Valoarea mărimilor experimentale la sarcină de 76,6 % 



În figura 11 sunt prezentate mărimile procedurii experimentale 
din modulul de scanare a senzorilor aferenți Electronic Diesel Control. 

 
 

 
 

Fig. 11 Valoarea alfa 
numerică a mărimilor 

experimentale la 
sarcina 82,8 % 

 

Valorile actuale 
furnizate de siste-
mul de manage-
ment EDC la 
sarcină plină 100 
% sunt reprezen-
tate în figura 12. 

 

Fig. 12 Captura 
mărimilor de testare 
practică la sarcină 

plină 

4. Concluzii 

 

Cercetarea 
experimentală prin 
metode inginerești 
actuale a sistemului 
de management a 

motorului Electronic Diesel Control cu privire la funcționarea senzorilor 
pedalei de accelerație de la propulsorul N47 al autovehiculului E90 
(BMW 320d) a permis formularea concluziilor următoare: 

 senzorii pedalei de accelerație prezintă o variație a tensiunii la borne 
proporțională cu gradul de acționare/apăsare a acesteia; 

 se observă o diferență valorică a tensiunilor înregistrate la bornele 
celor doi senzori ai pedalei de accelerație de înjumătățire de la 
senzorul 1 la senzorul 2 în timpul apăsării acceleratorului; 

 temperatura ambientală înregistrată este la valoare constantă pe 
durata încercărilor, menținându-se la 15,9 °C; 

 temperatura lichidului de răcire (soluție apoasă + etilen glicol) din 
instalația aferentă a motorului este constantă pe parcursul realizării 



încercărilor practice privitoare la funcționarea sistemului EDC, având 
valoarea de 15,9 °C; 

 la probele experimentale s-a observat că inclusiv la sarcină zero și 
chiar fără apăsarea/acționarea pedalei de accelerație senzorii aferenți 
indică valori care sunt diferite de valoarea nulă, astfel că la senzorul 1 
se înregistrează 0,712 V în timp ce la senzorul 2 s-au determinat 
0,361 V; 

 prin utilizarea procedeului inovativ de control al accelerării motorului 
N47, respectiv prin analiza variației tensiunii electrice la bornele 
senzorilor pedalei se poate realiza discretizarea electrică a dozei de 
combustibil și înțelegerea tipologiei semnalului de lucru în circuitul 
sistemului de management EDC; 

 direcțiile de promovare, continuare și dezvoltare a cercetărilor 
experimentale începute recomandă utilizarea unor dispozitive 
suplimentare de control și corelare a semnalelor electrice de la 
unitățile traductoare din sistemul EDC al motorului N47 studiat în 
vederea optimizării procesului de lucru; 

 determinările obținute prin încercări experimentale ne încurajează să 
dezvoltăm și să redefinim suplimentar obiectivele majore ale cercetării 
(optimizarea volumului și calității măsurătorilor) pe cale aplicativă cu 
privire la particularitățile controlului electronic al funcționării motorului 
N47 cu alimentare prin injecție de la BMW E90 (simbolizat cu 
acronimul 320d). 
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