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ABSTRAKT  
 

Bakalářská práce se zabývá konstrukcí měřicího terminálu jako učební pomůcky pro 

laboratorní měření a sledování průběhů signálů ze snímačů a akčních členů konkrétního zážehového 

motoru vozidla Hyundai i30, o objemu 1,6 litru. Nejprve byla provedena detailní analýza 

elektronického systému, se zaměření hlavně na používané snímače a akční členy. Na základě 

provedené analýzy byl navržen terminál pro sběř signálů z identifikovaných snímačů a akčních členů, 

který umožňuje jejich názorné zobrazení. Terminál je navržen jako učební pomůcka, která 

zjednoduší práci při měření v motorovém prostoru vozidla při laboratorní výuce. Realizace 

terminálu je součástí praktické části bakalářské práce. V následující kapitole se práce zabývá 

vlastnostmi, principem funkčnosti snímačů a akčních členů. Bylo provedeno proměření dostupných 

snímačů a akčních členů, byla tak ověřena jejich funkce i funkčnost terminálu. Proměření se provedlo 

s využitím osciloskopu diagnostického systému BOSCH FSA 740 a digitálního osciloskopu LeCROY 

604Zi. Pro ověření měření byla doložena řada naměřených signálů a charakteristik. Pro práci 

s terminálem byla vypracována uživatelská příručka. 

 

 

Klíčová slova  
 Řídicí jednotka, řízení motoru, snímač, akční člen, snímač otáčení, snímač polohy, lambda 

sonda, vstřikovač, zapalovací cívka 

 

 

ABSTRACT  
 

The bachelor thesis focus on measuring terminals construction as didactic tool for 

laboratory measuring and signal´s monitoring from the sensors and  actuators of spark-

ignition engine of vehicle Hyundai i30, 1.6 litre. Firstly detail analysis of electronic system 

was performed with foccusing on used sensors and actuators. On tha basis of executed 

analysis was designed terminal for signals collection from identified sensors and actuators 

which allows theirs graphic display. Terminal is designed as didactic tool during laboratory 

classes which provide work facilitation during measuring of engine compartment. Realization 

of terminal is part of practical section of the thesis. In following chapter of the thesis is 

foccusing on properties and principle of functionallity of sensors and action elements. With 

measuring of available sensors and actuators was certified theirs function. Measuring was 

made by oscilloscope of diagnostic system BOSCH FSA 740 and by LeCROY 604Zi 

oscilloscope. To verify of measuring, series of measured signals and characteristic was 

documented. Also user manual for work with terminal has been prepared. 

 

 

Keywords 
Control unit, motor control, sensor, actuator, rotation sensor, position sensor, oxygen sensor, 

injector, ignition coil 
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Seznam použitých symbolů a zkratek: 

  
 Φ [A]   Měřená veličina, magnetický tok  

 I  [A]  Proud destičkou Hallova prvku    

 IH    Hallův proud        

IV  [A]  Napájecí proud Hallova prvku     

 UR  [V]  Podélné napětí Hallova prvku    

 B [T]  Magnetická indukce      

Α [°]  Výchylka elektronů magnetickým polem    

E   Výstupní signál ze snímače (teoretický model) 

Yi   Rušivé veličiny (teoretický model snímače) 

   [°]  Úhel natočení       

Z   Zub impulsního kola 

L    Mezera impulsního kola 
 K   Činitel gage 

Ip [A]  Čerpací proud       

Up [V]  Čerpací napětí       

Ppm   Výraz pro jednu miliontinu (celku), (parts per milion) 

 [1 % = 10 000 ppm] 

 

 

ŘJ   Řídicí jednotka 

DMS roztažný měřící pásek, přip. roztažný rezistor 

( něm. Dehnmessseetreifen) 

LSU planární širokopásmová lambda sonda (Lambda Sonde 

Universal) 

LSH vyhřívaná dvoubodová tyčová lambda sonda (Lambda Sonde 

beHeinzt) 
PWM    Pulzně modulovaný signál (Pulse Wave Modulation) 

 OCV   Ventil řízení oleje (Oil Control Valve) 

 TPS   Snímač polohy škrticí klapky (Throttle Position Sensor) 

 CKPS   Snímač polohy klikové hřídele (Crankshaft Position Sensor) 

 CMPS   Snímač polohy vačkové hřídele (Camshaft Position Sensor) 

 KS   Snímač klepání (Knock Sensor) 

MAP  Snímač tlaku vzduchu v sacím potrubí (Manifold Absolute 

Presure) 

IAT Snímač Teploty vzduchu v sacím potrubí (Intake Air 

Temperature)  

ECT Snímač teploty chladící kapaliny (Engine Coolant Temperature) 

NTC  Negativní teplotní koeficient teplotně zavistlého rezistoru 

(Negative Temperature Coeficient) 
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1. ÚVOD  

 
Při konstrukcích dnešních automobilů, z důvodů vyšších nároků na komfort, bezpečnost a  

kvalitu řízení motorů, které se nedalo dřívějšími mechanickými prostředky dosáhnout, začal růst 

význam elektroniky. Snímače tak mohou sledovat dráhu vozidla, úhel, otáčky, rychlost, zrychlení, 

vibrace, tlak, koncentraci kyslíku ve spalinách, teplotu a další veličiny ovlivňující stav automobilu. 

Signály z těchto snímačů jsou dále zpracovány v řídicí jednotce, která zajišťuje rychlé zpracování 

signálů.  Podle zjištěných informací nastavuje akční členy.  

Dále se budu zabývat snímači důležitými jen pro správné řízení motoru, jako například 

snímače polohy klikové hřídele, vačkové hřídele, teploty, snímače klepání, lambda sondy, polohy 

škrticí klapky a taky akčními členy. Jejich nastavení závisí na hodnotách z těchto snímačů, aby 

zajišťovali správný chod motoru, jako například vstřikovací trysky a zapalovací cívky. 

Cílem mé práce je provést analýzu těchto snímačů na vozidle Hyundai i30 se zážehovým 

motorem o obsahu 1,6 litru a zjistit jejich princip funkce a průběhy signálů, které vytvářejí a dále 

zjednodušit měření signálů na těchto snímačích, sestrojením měřícího terminálu.  
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2. TEORIE SNÍMAČŮ 
 

2.1 Popis snímačů a čidel 

  

Snímač, senzor je obecné označení pro zařízení, které zprostředkovává snímání a detekci 

fyzikálních nebo chemických veličin. Mnění tedy neelektrickou veličinu na veličinu elektrickou,  

zpracovatelnou v řídicích obvodech. Jako elektrické veličiny ze snímačů zpracováváme nejen napětí a 

proud, ale i frekvence, fáze nebo střídu impulzů. Nejčastěji jsou tvořeny součástkou, která při 

působení snímané veličiny mění své vlastnosti, například termistor při měření teploty, může být tvořen 

ale i kapacitou, nebo indukčností. (Obr.1.)  

 

Čidlo poskytuje informace o nastavených hodnotách (např. spínače ovládané řidičem). 

Veličiny mohou být sledovány přímo závisle v čase nebo jen sledován jejich stav. 

 

2.2 Základní funkce snímače 

 

 
 

Obr.1. Základní funkce snímače. 

 

  

Snímač lze tedy charakterizovat rovnicí pro výstupní signál následujícím způsobem:  

 1 2, , ,....E f Y Y                                                                                                                               [1] 

Pro měřenou veličinu je rovnice:  

                                                                                                                          [2]        

 

Funkce f a g představují tzv.,,model snímače“, pomocí kterého je možné požadovanou 

měřenou veličinu z výstupního signálu ze snímače E a rušivých veličin Yi, téměř bezchybně 

matematicky vypočítat.  

 

 

2.3 Použití snímačů v motorových vozidlech 

 

Snímače a akční členy jsou periférie, které zajišťují komunikační rozhraní mezi řídicí 

jednotkou vozidla a jeho komplexními funkcemi (toto platí pro všechny systémy, např. pohon, brzdy, 

podvozek, řízení, navigace). Řídicí jednotka provádí zpracování signálů a jeho další vyhodnocení.  

 

 

Signály ze snímačů se zpravidla nejdříve zpracovávají v přizpůsobovacích obvodech do 

standardizovaného tvaru, který lze zpracovat řídicí jednotkou (Obr.2.) 

 

1 2( , , ,....)g E Y Y 
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Obr.2.: Měřící řetězec systému sběru naměřených hodnot. 

 

Použití snímačů v automobilech by nebylo možné, bez použití těchto přizpůsobovacích 

obvodů i přesnost snímačů je definována jen ve spojení s přizpůsobovacími obvody. Velké množství 

těchto obvodů je navrženo v integrované formě pro určité vozidlo. Jsou velmi významným a cenným 

doplněním následně popsaných snímačů. 

 

Rozdělení  druhů snímačů podle použití   

 

Snímače pohonu – snímač tlaku (převodovka, vstřikování), snímač hmotnosti vzduchu, snímač 

klepání, snímač atmosferického tlaku, Lambda sonda, snímač otáček, pedálu akcelerátoru, brzd a 

snímač úhlu a polohy. 

Snímače  zajištění bezpečnosti – radar odstupu vozidel (ACC, Precash), snímač náklonu vozidla (pro 

nastavení světlometů), vysokotlaký snímač (ESP), snímač točivého momentu (posilovač řízení), 

snímač úhlu natočení volantu (ESP), snímač zrychlení (airbag), snímač rychlosti otáčení (ESP), 

snímač zrychlení (ABS), snímač naklonění (bezpečnostní systémy, snímač rychlosti otáčení snímání 

převrácení), snímač otáček (ABS). 

Snímače pro zajištění komfortu - snímač rychlosti otáčení vozidla (navigace), snímač kvality 

vzduchu (regulace klimatizace), snímač vlhkosti a teploty (regulace klimatizace a topení), snímač 

tlaku (centrální zamykání), snímač deště (řízení stěračů), ultrazvukový snímač vzdálenosti (sledování 

zadního prostoru). [1] 

 

Snímače pro motorová vozidla můžeme rozdělit do tří kategorií: 

 

 funkční snímače ( pro řídicí a regulační úkoly), 

 snímače pro bezpečnost a zabezpečení ( ochrana proti odcizení),  

 snímače pro kontrolu vozidla (palubní diagnostika – OBD, veličiny spotřeby a opotřebení) a 

informování řidiče o stavu vozidla.  

 

        [1] 
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2.4. Druhy charakteristik  

 

Jednotlivé snímače pro elektronický systém řízení motoru lze rozdělit, mimo jiné, podle jejich 

převodních resp. přechodových charakteristik. 

 

Charakteristiky můžeme rozdělit na:  

  

 spojitě lineární,  

 spojitě nelineární,  

 nespojité, dvou nebo více úrovňové charakteristiky.  

 

Spojitě lineární charakteristiky  

Používají se především pro úkoly řízení v širokém rozsahu měření.  

Lineární charakteristiky mají navíc výhodu snadné kontroly.  

 

Spojitě nelineární charakteristiky  

Slouží většinou pro regulaci měřené veličiny ve velmi malém rozsahu, ( např.: regulace spalin 

na λ= 1 )  

 

Nespojité, dvou a více úrovňové charakteristiky  

Dvouúrovňové mohou například vykazovat hysterezi. Slouží ke sledování takových mezních 

hodnot, při jejichž dosažení lze snadno provést nápravu. Je li náprava obtížnější lze zavést i včasnější 

varování použitím vícenásobného odstupňování.  

 

Druhy výstupního signálu 

Snímače se liší také podle výstupního signálu, dělíme na dva základní.  

 

 Výstupní signál analogový (spojitý) odpovídající:  

o proudu nebo napětí či jeho amplitudě,  

o frekvenci nebo periodě,  

o délce impulzu nebo střídě. 

 

 Diskrétní (nespojitý) výstupní signál  

o dvouúrovňový (binárně kódovaný), 

o víceúrovňový nejednotně odstupňovaný (analogově kódovaný),  

o víceúrovňový, stupňovaný ve stejných odstupech (analogově nebo digitálně 

kódovaný).  

        [1] 

2.5 Hlavní požadavky  

 

Snímače navrhované pro použití v automobilech jsou velmi rozdílně konstruované na rozdíl 

od univerzálních snímačů, které jsou běžně k dostání na trhu. Jsou přizpůsobeny speciálním 

požadavkům elektronických systémů v automobilu. U těchto snímačů musí být splněno pět důležitých 

požadavků:  

 vysoká spolehlivost ( robustní, osvědčená technika), 

 nízké výrobní náklady (racionální hromadná výroba),  

 tvrdé provozní podmínky ( odolné zapouzdření ),  

 malý rozměr ( technologie miniaturizace), 

 vysoká přesnost ( komprese chyb, integrovaná ve snímači).  
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2.6 Inteligentní snímače  

Vznikají zařazením do zapojení s přizpůsobovacím členem i A/D převodník,  protože z 

digitalizovaný signál je méně náchylný na rušení. A je mnohem méně problémový jeho přenos. 

Digitální signál se většinou přenáší v sériovém tvaru z praktických důvodů, paralelní přenos by 

vyžadoval mnoho datových vodičů a velké mnohopinové konektory,  

Takový snímač lze vybavit jednočipovým mikroprocesorem, ten pak provádí automatickou 

korekci a výpočty měřené veličiny.  Může tak i provádět korekci s ohledem na stárnutí snímače. Také 

může zajišťovat informace stavu regulačních procesu přímo řidiči a provádět zápis mimořádných 

stavů do paměti závad v řídicí jednotce. [2] 

 

 

 

 

3. PRINCIP FUNKCE A KONSRTRUKCE SNÍMAČŮ  
 

3.1  Snímače polohy 
 

Charakteristika  

Snímače polohy snímají dráhy nebo úhly natočení nejrůznějších druhů, zastupují tak v konstrukci 

automobilu první místo. U těchto snímačů je snaha k používání bezkontaktních snímačů které netrpí 

opotřebením, jsou spolehlivější  a také mají delší životnost. Ale jejich konstrukce a výroba je finančně 

nákladnější.  

 

Typově se liší principem funkce měření, podle technologie mohou být potenciometrické, 

magnetické induktivní, magnetostatatické a snímače šíření vln.  

 

Potenciometrické snímače se skládají z běžce a odporové dráhy, využívá se závislost mezi 

délkou a hodnotou odporu. Je to nejlevnější snímač dráhy nebo úhlu natočení, velmi  jednoduché 

konstrukce a není zapotřebí žádné elektroniky. Nevýhodou je zde odporová dráha, která se pohyby 

jezdce opotřebovává, proto musí být dobře prachotěsně zapouzdřen, aby se životnost nezkracovala.  

 

Magnetické induktivní snímače pracují na principu elektromagnetické indukce. Jsou to 

bezkontaktní snímače.  

 

Magnetostatické snímače využívají Hallova jevu. Měří stejnoměrné magnetické pole. [1] 

 

3.1.1 Snímač polohy škrtící klapky  

 

Tento snímač snímá úhel natočení škrtící klapky u zážehových motorů. Snímač se používá pro 

získání doplňujících informací pro funkce dynamiky, volnoběhu nebo plného zatížení motoru.  

Je zde potřeba dosáhnou velké přesnosti. Tu zajišťuje konstrukce s dvěma potenciometry, kde 

každý obsluhuje jiný rozsah úhlů.  

Systém Motronic nastavuje moment motoru pomocí škrtící klapky, snímačem si systém ověřuje zda-li 

škrtící klapka zaujímá vypočtenou polohu. Aby byla funkce snímače pojištěna, osahuje dva paralelně 

pracující potenciometry s odděleným referenčním napětím.  

 

Konstrukce snímače (viz. obr.3.). Je to potenciometrický snímač úhlu s jednou nebo dvěma 

lineárními odporovými drahami. Hřídel  škrtící klapky je spojená s ramenem, na kterém jsou umístěny 

jezdci jednotlivých potenciometrů, kteří přejíždějí po odporových drahách. Převádí tak úhel natočení 
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hřídele škrticí klapky na úměrný poměr napětí UA a UV, kde provozní napětí činí UV = 5 V.  Hladiny 

napětí u vozidla Hyundai zavřené klapky jsou 0,25 až 0,9 V, otevřené klapky je pak min 4V.  Odpor 

měřících drah se pohybuje mezi 1,6 až 2,4 kΩ.  

                            

 
Obr. 3. Konstrukce snímače polohy škrtící klapky. 

 

Odpory R3 a R4 složí jako předřadné odpory a zároveň slouží pro vyvážení nulového bodu a strmosti 

charakteristiky. [1] 

  

 

Měření na reálném snímači 

 Po provedené analýze elektrického systému bylo provedeno měření na reálném 

snímači umístěném v testovacím vozidle Hyundai, pomocí diagnostického zařízení byly 

změřeny hodnoty napětí přiřazené daným hodnotám poloh otevření škrticí klapky, výsledek 

měření je zobrazen graficky.  

 

 

 
Potenciometr 1 Potenciometr 2 

Otevření klapky  (%) U(V) 
Otevření klapky 

(%) 
U(V) 

5,9 0,484 5,9 2,817 

12,2 0,593 10,6 2,705 

20,8 0,849 20,8 2,451 

30,6 1,098 30,6 2,216 

40 1,334 40,4 1,971 

50,2 1,578 50,2 1,727 

60 1,828 60,4 1,471 

70,2 2,078 70,2 1,237 

80,4 2,335 80,4 0,974 

90,2 2,574 90,6 0,738 

100 2,811 100 0,498 

Tab.1. Naměřené hodnoty ze snímače polohy škrtící klapky 

Legenda  

R1,R2 Oporové dráhy 

potenciometrů 

R3,R4 Vyvažovací 

rezistory  

R5,R6 Ochranné 

rezistory  

UA Měřené napětí  

UV Provozní napětí  
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Graf.1. Průběhy napětí naměřené na snímači, modrý Pot.1. červeny Pot.2. 

 

 Z grafu vyplývá, že odporové dráhy potenciometrů ve snímači mají stejný odpor, ale 

zapojeny jsou tak, že se při zvětšení otevření klapky, na jednom potenciometru úbytek napětí 

stoupá a na druhým klesá. 

 

3.1.2 Snímač polohy akceleračního pedálu 

 

U automobilů s elektronickým systémem Motronic se poloha škrticí klapky nastavuje 

elektronicky na základě naměřené hodnoty ze snímače polohy akceleračního pedálu. Ten pak 

informaci ve formě elektrického signálu předá řídicí jednotce, ta následně vypočítá úhel polohy škrticí 

klapky. Tímto se odstraní mechanické spojení pomocí táhla nebo lanka.  

 

Konstrukce se provádí na základě dvou technologií, odporové (potenciometrický snímač) nebo 

na principu Hallova jevu (Hallův snímač úhlu)  

 

Potenciometrický snímač se skládá z potenciometru, na kterém se v závislosti na poloze 

pedálu mění hodnota napětí na výstupu jezdce, podle charakteristiky snímače. Podle charakteristiky 

řídicí jednotka přiřadí hodnotě napětí polohu pedálu. Konstrukce snímače obsahuje pro případ závady 

dva snímače, tedy dva potenciometry. Druhý potenciometr je nastavený tak, aby dodával vždy ve 

všech pracovních bodech poloviční napětí než první potenciometr (Obr.4.). K dispozici jsou tak dva 

nezávislé signály, umožňující rozpoznání závady. Může být konstruován i v jiných provedeních 

obsahující například spínač volnoběhu, který signalizuje, že pedál má volnoběžnou polohu. U 

automobilů s automatickou převodovkou může být snímač vybaven kick-down spínačem, signalizující 

plné sešlápnutí pedálu.  
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a) b) c) 

Obr.5. a) Inkrementální snímač, b) Segmentový 

snímač, c) Jednoduchý snímač. 

Obr.4. Charakteristika potenciometrického snímače polohy akcelerátoru. 

 

Hallův snímač úhlu, pracuje na principu pohyblivého magnetu, je tvořen rotorem ze stále 

magnetického materiálu. Má tvar přibližně půlkruhového kotouče s pólovým nástavcem, tím pak 

prochází přes další prvky a magneticky měkkou osu magnetický tok. Velikost magnetického toku je 

závislá na úhlové poloze φ prvků pro magnetický tok, mezi kterými je umístěn Hallův snímač. Snímač 

této konstrukce dosahuje téměř lineární charakteristiky. [1] 

 

 

3.2  Snímače otáček a rychlosti  
 

Většinou se jedná o snímače relativně měřených veličin, které se vyskytují mezi nějakými dvěma 

body nebo jsou dány dráhou za čas. Jsou to tedy snímače měřící úhel nebo dráhu za čas. Můžou také 

měřit absolutní rychlost otáčení podle os vozidla. Snímače rozdělujeme na tři základní typy, podle 

počtu a velikosti obvodových značek rotoru na:  

 inkrementální snímač: má jemné dělení značek po obvodu, umožňuje tak snímání i 

momentální rychlosti měnící se po obvodu nebo jemné dělení úhlů. (obr.5.a), 

 segmentový snímač: má malý počet segmentů po obvodu (obr.5.b), 

 jednoduchý snímač otáček: má pouze jednu značku po obvodu, snímá tak pouze střední 

rychlost otáčení (obr.5.c). 

 

 

Relativní rychlost otáčení měří  

například snímače: 

 pro otáčky klikové hřídele  

 pro otáčky kol  

 pro otáčky vstřikovacího 

čerpadla  

Měří se pomocí inkrementálního 

snímacího systému, který je tvořen 

ozubeným kolem, jehož zuby jsou značky, na které je snímač otáček citlivý. Mohou být například 

integrovány přímo do ložisek kol nebo těsnícího kroužku na klikovém hřídeli.  

 

Snímače otáček můžeme rozdělit podle principu funkce na induktivní, označované jako 

elektricky ,,pasivní“ neobsahují žádnou vyhodnocovací elektroniku. Magnetostatické využívající 

Dráha pedálu ca. 25mm  

1 

2 

4,75 

0,75 

Napětí potencimetru 

Legenda 

1. První potenciometr       

2. Druhý potenciometr 
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Hallova jevu jsou označovány jako elektricky ,,aktivní“, mají integrovanou vyhodnocovací 

elektroniku. Patří mezi inteligentní snímače.  

Induktivní snímače jsou konstruovány ve formě cívkových snímačů. Využívající indukce 

k měření rychlosti a otáček tak, že na výstupu z cívky indukuje napětí UA, takové, aby bylo úměrné 

časové změně magnetického roku Φ , resp. počtu otáček w. Pro napětí UA platí vzorec: 

 

A ind

d
U U w

dt


            [3] 

 

Obvykle se skládají z tyčového magnetu a pólového nástavce s magneticky měkkého 

materiálu, na kterém je umístěna cívka se dvěma vývody. Pokud se v blízkosti této cívky otáčí 

feromagnetické ozubené kolo tak cívka indukuje napětí.  

 Magnetostatické snímače pracují na principu měření intenzity magnetického pole. To má 

výhodu snadné elektronické zpracovatelností i ve vysokých otáčkách. Nabízí možnost téměř libovolné 

miniaturizace, integrováním zesilovače a obvodů pro zpracování signálu přímo do snímače. Rozsah 

provozních teplot je zde omezen, protože křemíkový vyhodnocovací systém obvykle neodolá 

vysokým teplotám. [1] 

 

3.2.1 Induktivní snímač otáček motoru 

 

Je jo tyčový induktivní snímač, používá se nejen pro měření otáček motoru, ale také pro 

určování polohy klikové hřídele, tedy polohy pístů v motoru. Signál ze snímače otáček klikové hřídele 

je jednou z nejdůležitějších veličin pro správné řízení motoru.  

 

Legenda 

1  Permanentní magnet 

2  Držák snímače 

3  Skříň motoru 

4  Pólový nástavec 

5  Cívka 

6  Ozubení (např. věnec  

setrvačníku) 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Konstrukce elektromagnetického (indukčního) snímače otáček. [1] 

 

Je tedy tvořen permanentním magnetem s magneticky měkkým pólovým nástavcem, na 

kterém je navinuta indukční cívka. Snímač je namontován s malou vzduchovou mezerou, přímo proti 

feromagnetickému ozubenému kolu věnce setrvačníku, na kterém je viditelná mezera, která tvoří tzv. 

vztažnou značku. (Obr.6.) Magnetický tok prochází přes pólový nástavec až do ozubeného kola. 

Velikost magnetického toku  Φ cívkou je závislá na tom, jestli se pod snímačem nachází zub nebo 

mezera.  Při poloze kdy je pod snímačem zub se magnetický tok zesiluje a v opačném případě kdy je 

pod snímačem mezera se tok zeslabuje. Mezera tvořící vztažnou značku pak vytvoří na signálu změnu, 

které je přiřazena definovaná poloha sloužící pro synchronizování řídicí jednotky. (Obr.7.) [1] 
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Legenda  

1  Zub  

2  Mezera  

3  Vztažná značka  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 7. Výstupní signál z indukčního snímače otáček motoru. 

 

Počet zubů impulsního ozubeného kola, u systémů řízení motoru pomocí elektromagnetických 

ventilů, je obvykle 60 zubů, ale protože jsou vynechány 2 zuby pro vytvoření mezery ,,vztažné 

značky“, je tedy počet 60-2, což je 58 zubů. Existuje ale více možností provedení ozubeného kola, 

například u čtyř válcového motoru můžou být na kole pouze čtyři zuby. Pro každý válec jeden. Pak na 

jednu otáčku připadají čtyři impulsy. [1] 

 

3.2.2 Hallovy snímače fáze  

 

Používají se například pro určení polohy vačkové hřídele, což je důležité pro určení zda píst 

pohybující se vzhůru k horní úvrati se nachází v době stláčení nebo výfuku.  

Základním principem funkce Hallova snímače fáze je Hallův jev. K vačkové hřídeli je 

upevněn rotor vyrobený z feromagnetického materiálu, na jeho povrchu jsou vytvořeny zuby, 

segmenty, nebo může obsahovat clonu s otvory. Hlavním prvkem měřicí soustavy je Hallův IO, který 

má integrovanou vyhodnocovací elektroniku a Hallův prvek (Hallova závora, viz Obr.8.), je to 

polovodičová destička, kterou prochází proud (Hallův jev). Ta se nachází mezi rotorem a trvalým 

magnetem, který vytváří magnetické pole. (Obr.9.a) 

                                                                                                             

 

Legenda 

I     Proud destičkou  

IH   Hallův proud 

IV    Napájecí proud 

UH  Hallovo napětí  

UR   Podélné napětí 

B     Magnetická indukce  

α.     Vychýlení elektronů                                                                  

magnetickým polem   

 

 

 

Obr. 8. Prvek Hallova snímače ( Hallova závora). 

 

Ve chvíli kdy se přiblíží zub k prvku snímače, kterým protéká proud, změní se intenzita 

magnetického pole kolmého k Hallově prvku. Změnou magnetického pole jsou elektrony procházejicí  

podél Hallova prvku, na základě připojeného napájecího napětí UR, vychylovány směrem k příčně 

vedeného proudu IH pod úhlem α. a tím na příčných koncích destičky vzniká Hallovo napětí UH, tedy 

1 

2 

3 

α 

+B 

I 

UH 

UR 

IH 

IV 
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1 ot. 

b) 

výstupní signál. Výstupní signál je napětí o velikosti několika milivoltů, který není závislí na relativní 

rychlosti mezi snímače a impulsním kolem. Vyhodnocovací elektronika z Hallova IO pak zpracuje 

signál a posílá ho do ŘJ jako obdélníkový průběh. (Obr.9.b.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferenciální (rozdílové) Hallovy snímače pracují na principu dvou prostorově radiálně nebo 

axiálně posunutých hallových prvků. Ty generují výstupní signál, který je úměrný rozdílu intenzit 

magnetického pole mezi dvěma měřícími body. Zde ale musí být konstrukčně složitější dvoustopá 

clona s otvory nebo dvoustopé impulsní kolo, aby druhý Hallův prvek mohl generovat opačný signál 

oproti prvnímu. Používají se v aplikacích kde je kladen velký důraz na přesnost. [1] 

 

Měření na reálných snímačích 

Ve vozidle Hyundai sou tyto typy snímačů použity pro měření jak polohy vačkové tak 

i polohy klikové hřídele resp. otáček motoru. Po provedení analýzy a identifikaci snímačů 

bylo provedeno pomocí osciloskopu měření signálů.              

 
Obr.10. a) signály ze snímačů polohy vačkové, b) klikové hřídele 

 

Na Obr.10a je signál naměřený signál ze snímače vačkové hřídele je vidět jedno otočení 

hřídele, na obrázku vpravo (Obr. 10b), je nápadně vidět mezera tvořící vztažnou značku 

označující jedno otočení klikové hřídele, na obr. 11 je znázorněna závislost poloho vačkové a 

Impulsní kolo se zuby Z a 

mezerou L  

a 

S 
  N 

  

φ

  

L 
Z 

Hallův IO 

Magnet 

Vzduchová 

mezera 

Úhel natočeni  

a) 

Obr.9.a) Hallův tyčový snímač b) Výstupní signál Hallova snímače 
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klikové hřídele, z měření bylo zjištěno že na při jednom otočení vačkové hřídele, dojde ke 

dvěma otočkám klikové hřídele. 

 

 

 
Obr.11. závislost polohy klikové hřídele proti poleze vačkové hřídele 

 

3.3  Piezoelektrické snímače klepání  
  

Těmito snímači se měří vibrace šířící se tělesy, např. klepání, které vzniká v motoru při 

nežádoucím nekontrolovaném spalování. Snímač převádí vibrace na elektrické signály pomocí 

piezoelektrického prvku. Čtyřválcové motory se obvykle vybavují jedním takovým snímačem, u 

motoru z pěti a šesti válci se používají dva a motory s osmi nebo dvanácti válci mohou mít dva i více 

takových snímačů.  

 

Konstrukce spočívá v seizmické hmotnosti, která na základě své setrvačnosti tlačí svými silami 

v rytmu vibrací generovaných motorem, na piezoelektrický prvek. Tyto síly vyvolávají 

v piezoelektrickém prvku posun náboje mezi tzv. ,,horní“ a ,,spodní“ stranou a to má pak za následek 

vznikající napětí, které se snímá kontaktními ploškami. Napětí se následně zesílí ve střídavém 

napěťovém zesilovači s vysokým vstupním odporem. Pak je zasíláno ke zpracování do ŘJ.  

 

 

 Obvykle se umístění snímače klepání u daného motoru volí tak, aby mohlo být rozpoznáno, ve 

kterém válci se klepání objevuje. Bývá namontován na širší straně motoru, aby vznikající signály 

(Obr. 12.) mohly být bez rezonance v souladu s charakteristikou, vedeny od místa vzniku ke snímači. 

Pro správné měření musí byt splněny tyto podmínky: 

 snímač musí být správně přišroubován šroubem, který musí být dotažen momentovým klíčem, 

podle předem definovaného momentu,  

 upevňovací plocha a závitový otvor musí mít předepsanou kvalitu,  

 nesmí být použity žádné vymezovací a pružné podložky. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

bez klepání  

s klepáním  
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      Legenda 

                  a  Průběh tlaku ve válci  

                  b  Vyfiltrovaný signál  

                  c  Signál ze snímače  

  

 

 

 

 

         

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

Obr.12. Signály ze snímače klepání [1] 

 

 Po provedené analýze a prvním měření bylo zjištěno že pro měření snímače je nutné   

nejprve snímač odpojit od řídicí jednotky, protože ŘJ pak signál ze snímače zpracuje a potlačí 

tak klepání motoru (Obr.13a), po odpojení ŘJ, bylo možné změřit signál s klepáním (Obr.13b)  

 
 

Obr.13.a) signál ze snímače klepáni při připojení k ŘJ, b)signál naměřený po odpojení ŘJ  

 

3.4  Snímače tlaku  
 

Snímače tlaku pracují na principu deformování membrány. Využívají se ve spoustě aplikacích 

v automobilu jako například u měření tlaku v sacím potrubí, brzdícího tlaku u elektropneumatických 

brzd i ve vzduchovém odpružení, tlaku v pneumatikách, tlaku v hydraulickém zásobníku brzd s ABS a 

servořízení, tlaku v tlumičích, tlaku chladiva v systému klimatizace, modulačního tlaku v hydraulice 

automatické převodovky, tlaku v hlavním brzdovém válci, přetlaku nebo podtlaku v nádrži paliva a 

tlaku ve spalovacím prostoru motoru pro rozpoznání vynechávaní zapalování a klepání.  
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Tlak je všesměrově neorientované silové působení, působí  jak v kapalinách, tak i v plynech. 

V těchto látkách se také dobře šíří, ale i v gelovitých substancí a měkkých hmotách. K měření tlaku se 

podle principu funkce používají dva typy snímačů, dynamický a statický.  

Dynamicky pracující snímač tlaku slouží k měření tlakových kmitů v plynných a kapalných 

látkách. Mezi tyto snímače patří například i mikrofony.  

Staticky pracující snímač tlaku je výhradně používán v aplikacích pro motorová vozidla.  

 Přímé měření tlaku je použitelné pro měření vysokých tlaků zvláště těch >10
4
 bar. Pracují na 

principu objemového efektu. Protože všechny známé rezistory vykazují vetší nebo menší 

závislost na tlaku, jednoduše se vystaví působení tlaku. U této metody se však obtížně 

realizuje potlačení závislosti na teplotě  

 Membránové snímače jsou nejrozšířenější (i v automobilech). Jako základní součást je zde 

použita membrána, která slouží jako mezistupeň pro získání signálu. Membrána je z jedné 

strany vystavena působení tlaku a podle jeho velikosti se více či méně prohýbá. Fyzikální 

vlastnosti membrány, její tloušťka a průměr udávají měřící rozsah snímače. Nízké rozsahy 

vyžadují membrány s velkým průměrem, kde se průhyby membrán pohybují v rozmezí 1 až 

0,1 mm. Vysoké rozsahy naopak vyžadují membrány s malého průměru, které se prohýbají jen 

o několik μm. Pro měření nízkých rozsahů tlaků se dají použít metody snímaní měřící 

vzdálenosti (kapacitní) nebo v oblasti měření středních a vysokých rozsahů dominují metody 

měření napětí DMS. 

o Kapacitní snímání. Snímače pracující podle této metody nejsou příliš rozšířené, 

přestože umějí nabídnout hlavně dobrou přesnost, potřebují přímý kontakt s měřeným 

mediem. Kalibrace těchto snímačů je obtížná, protože je vždy závislá na daném 

mediu, dosud jí bylo možné dosáhnout pouze nákladnými metodami  

o Snímání DMS. Tyto snímače jsou rozděleny podle techniky měření a materiálu 

membrány použité pro jednotlivé techniky DMS. Pro techniku tlustovrstvých snímačů 

se používá pro výrobu membrány keramika nebo kov (ocel), pro foliové tenkovrstvé  

kov  a pro křemíkové tenkovrstvé a difundované rezistorové se pro membránu používá 

křemík.  

Všechny tyto techniky se liší vlastnostmi, v závislostí na velikosti a druhu jejich 

měřícího efektu. K (činitel gage) charakterizuje velikost měřícího efektu, který je dán 

rovnicí: 

 

/ /
1 2

/

R R d
K v

l l

 




    


                                                                          [4] 

 

Kde R udává relativní změnu odporu vztaženou na jejich délku l. Symbol ε 

(prodloužení) často udává poměr Δl/l  a udává se v násobcích (ppm). [1] 

 

 

3.4.1 Mikromechanické snímače tlaku  

 

Použití těchto snímačů je rozsáhle používají se například pro měření tlaku v sacím potrubí 

nebo tlaku přeplňování, které porovnávají tlak vzduchu v potrubí proti referenčnímu vakuu a okolnímu 

tlaku, snímač se nachází mezi turbodmychadlem a motorem. Tak je možné přesně určit hodnotu tlaku 

vzduchu a přesně regulovat přeplňování podle požadavků motoru. Rozsah těchto snímačů se pohybuje 

okolo 250kPa   

Dále se používají jako snímač okolního tlaku. Tento snímač je umístěn v řídicí jednotce 

automobilu nebo v motorovém prostoru. Jeho signál je důležitý pro správnou korekci hodnot, pro 
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regulační obvody sání, recirkulaci spalin a přeplňování. Korekcí se zohledňuje hustota okolního 

vzduchu, která je závislá na nadmořské výšce. Rozsah těchto snímačů je pohybuje od 60 do 115kPa 

Také se využívají jako snímače tlaku oleje nebo paliva. Snímače oleje se montují k filtru oleje, 

rozsah měřeného tlaku je 50 až 1000 kPa. Měřící buňka musí být vysoce odolná vůči médiím, protože 

se používá i pro měření tlaku paliva v nízkotlaké části palivového potrubí.  

 

Základním konstrukčním prvkem je tedy membrána, která je v případě mikromechanických 

snímačů vyleptána do křemíkového čipu, který se nachází v samotné měřící buňce snímače. Na 

membráně jsou nadifundovány čtyři roztažné rezistory.  Jejichž odpor se mění v závislosti na napnutí 

membrány. Vše je zakryto víčkem, pod kterým se udržuje referenční vakuum a zároveň obklopuje 

měřicí buňku na straně struktury a utěsňuje ji. V pouzdře snímače může být přidán i snímač teploty, 

jeho signál se vyhodnocuje nezávisle. 

 

  

 
 

Obr. 14. Princip funkce mikromechanického snímače tlaku 

 

Princip činnosti spočívá v prohýbání membrány, které se  pohybuje mezi 10 až 1000 μm. Tím 

se mění délka čtyř roztažných rezistorů na ní umístěních, tak se mění jejich elektrický odpor 

v závislosti na vzniklém mechanickém napětí (piezorezistivní jev). Rezistory jsou na křemíkovém čipu 

umístěny tak, aby při deformaci membrány na dvou rezistorech odpor klesal a na dvou rostl. Rezistory 

jsou zapojeny do tzv. Wheatstonova můstku (Obr.14). Změnou odporů se mění poměr elektrických 

napětí v můstku a tím se mění měřené napětí UM, toto napětí odpovídá velikosti tlaku. To se následně 

zesílí  a je odvedeno ze snímače jako výstupní napětí.  

Elektronika pro zpracování signálu je integrována do čipu.Ta má mimo zesilování za úkol i 

kompenzovat vlivy vnějších veličin jako třeba teplotu a linearizovat tak výstupní charakteristiku 

snímače. Výstupní napětí se pohybuje od 0 do 5V. ŘJ pak už následně z hodnoty napětí vypočítá 

skutečnou hodnotu tlaku (Obr.15).  [1] 

 

 

 

 

 

 

p 

Legenda  

R1,R2 Roztažné rezistory 

p Měřený tlak 

1 Křemíkový čip  

2 Membrána  

3 Referenční vakuum  

4 Skleněná patice  

5 Přívod měřeného tlaku 

6 Elektrické přívody se skleněnými 

průchodkami   

7 Krytka  

UM Měřené napětí  

U0 Napájecí napětí  
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1,87 

4,65 

100 250    kPa 

V 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 15. Charakteristika výstupního napětí mikromechanicého snímače tlaku  

 

Ve vozidle Hyundai, byl identifikován snímač tlaku vzduchu v sacím potrubí, pro 

měření bylo nutné umístit vozidlo na měřící válce aby byl motor zatížen, pomocí 

diagnostického systému a voltmetru byly naměřeny hodnoty napětí pro daný tlak. Následně 

byla graficky zpracována přenosová charakteristika snímače.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.2. naměřené hodnoty na snímači tlaku vzduchu 
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Graf.2. přenosová charakteristika snímače tlaku vzduchu v sání 

 

P(bar) U(V) 

0,25 0,964 

0,32 1,291 

0,42 1,715 

0,54 1,997 

0,6 2,406 

0,72 3,068 

0,9 3,64 
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3.4.2 Snímače vysokého tlaku  

 

  Používají se převážně na měření tlaku brzdové kapaliny, ale také na měření tlaku paliva. Při 

měření tlaku paliva například u benzinového motoru se měří tlak na rozdělovacím potrubí v tlakovém 

zásobníku. U systému s přímím vstřikováním MED- Motronic, se tlak mění v závislostí na zatížení a 

otáčkách motoru mezi hodnotami 5 až 12 MPa. Tento naměřený tlak je důležitou veličinou zajištující 

regulaci tlaku v zásobníku.  

 U měření tlaku u dieselového motoru je měření prováděno podobně jako u benzinového. U  

systému vstřikování Common Rail je maximální pracovní tlak pmax  ( jmenovitý tlak ) 160 MPa. Ten je 

regulován v regulačním okruhu. Je téměř nezávislí na otáčkách a zatížení motoru a téměř konstantní.  

 

 Konstrukce snímače je obdobná jako u mikromechanického snímače. U vysokotlakého 

snímače, je membrána ocelová, na které jsou roztažné rezistory v můstkovém zapojení. Měřící rozsah 

snímače se nastavuje pomocí tloušťky instalované membrány. Tlak působci na membránu způsobí 

prohnutí. Tím se změní hodnoty odboru na membráně, a tím se také změní výstupní napětí [1] 

 

3.5  Průtokoměry  
 

V moderních automobilech je pro správnou regulaci nutno měřit průtok na několika místech. Ke 

snímání dodávaného množství paliva a v první řadě ke snímání množství nasávaného vzduchu pro 

spalování. 

Měření průtoku paliva je důležité u elektronicky řízených systémů vstřikování. Aby dávkování 

množství paliva bylo co nejpřesnější i bez speciálního měření množství paliva z doby vstřiku, polohy 

vstřikovacího zařízení, vstřikovacího tlaku a teploty paliva. Tyto snímače se vyvíjeli nejvíce v době  

palivové krize, používali se u automobilů bez elektronického vstřikování k měření spotřeby. Kvůli 

problémům s přesností, z důvodu nutnosti určovaní správného rozdílu mezi množstvím paliva 

proudícího z nádrže a nespotřebovaným palivem proudícím nazpět do nádrže, se dnes snímače průtoku 

paliva prakticky nepoužívají.  

 Měření průtoku vzduchu je dnes hojně využívané. Řeší se zde zda tyto snímače měří objem 

nebo hmotnost, ale protože se u poměrů vzduchu a paliva u popisu chemické reakce spalování používá 

hmotnostních jednotek, je cílem snímače změřit hmotnost nasávaného vzduchu. Jedná se tedy o měřič 

hmotnosti vzduchu, snímače množství plynů se všeobecně nazývají ,,anemometry“. Měření hmotnosti 

vzduchu je nejdůležitější pro měření zatížení  zážehového motoru.  

 

 Funkce průtokoměrů vychází z principu měření náporového tlaku. Nejprve používané 

snímače, které ještě obsahují mechanické pohyblivé prvky, však vyžadují korekci závislou na hustotě 

procházející látky. Již se ale stále více využívají měřiče hmotnosti vzduchu s termickou metodou 

měření, využívající termické prvky, vyhřívaný drát nebo filtr. Nepoužívají žádné pohyblivé prvky, 

mohou tak sledovat i rychlé změny průtoku. [1] 
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3.6  Snímače plynů a měřiče koncentrace  
 

Tyto snímače dokáží měřit obsah látek obsažených v jiných látkách, u těchto snímačů je 

důležité aby byl snímač citliví pouze na jednu, konkrétně látku, kterou je potřeba měřit a ideálně na 

ostatní látky pokud možno vůbec nereagoval. Ve skutečnosti to však ale není možné, každá sonda má 

nějakou ,, křížovou citlivost“ na jiné látky i přesto že jsou vlivy na měření jako teplota a tlak 

udržovány konstantní. V automobilech dnes pomocí těchto snímačů měříme následující veličiny  jako 

např.:  

 obsah kyslíku ve spalinách (pro regulaci vstřikování a spalování, sledování funkce 

katalyzátoru)  

 obsah oxidu uhelnatého a oxidu dusíku, taktéž i vlhkost vzduchu v kabině (pro 

kontrolu kvality ovzduší v prostoru s cestujícími, a orošování oken)  

 vlhkost vzduchu u vzduchových brzdových soustav (kontrola vysoušeče vzduchu)  

 vlhkost vnějšího vzduchu (varování před náledím)  

 koncentrace sazí ve spalinách (koncentrace částic, především u vznětových motorů, 

může docházet k problémům z důvodu ucpávání snímače částicemi až k hranici jeho 

funkčnosti)  

Při konstrukci automobilů například s vodíkovým palivovým článkem museli být také vyvinuty 

snímače k detekci vodíku i dalších jiných plynů. 

 

 Z důvodů výskytu měřených látek v různých skupenstvích muselo být vymyšleno spoustu 

druhů a typů snímačů a metod měření. U měření plynů může docházet k problémům z důvodu toho že 

snímač je vystaven měřenému médiu přímo, bez jakékoli ochrany, tak může dojít k nevratnému 

poškození sondy. Například olovem obsaženém v palivu, pokud se dostane  přímo na snímač, může jej 

nevratně poškodit, pak mluvím o tzv.: ,,otrávení sondy“. [1] 

 

3.6.1 Dvoubodová lambda sonda  

 

Jedná se o  kyslíkové sondy, které se využívají u zážehových motorů s dvoubodovou lambda 

regulací. Sonda je instalována přímo do výfukového potrubí. Jejich základní funkce spočívá na 

galvanickém koncentračním kyslíkovém článků s elektrolytem v pevné fázi. Dvoubodové lambda sody 

generují signál v závislosti na tom, zda-li se ve spalinách vyskytuje bohatá (λ<1) nebo chudá směs 

(λ>1), sondy mají skokovou charakteristiku (obr. 15)  a umožňují regulaci na λ = 1.  

 

 Konstrukce je tvořena formou tyčové sondy. Ta obsahuje pevný elektrolyt z jednostranně 

uzavřeného keramického tělesa z oxidu zirkoničitého, stabilizovaný oxidem yttritým, které je pro plyn 

neprostupné. Povrh je z obou stran potažen tenkými porézními elektrodami z platiny. Elektroda 

zasahující do výfukového potrubí funguje také jako malý katalyzátor, na ní jsou spaliny katalyticky 

zpracovány a uvedeny do stechiometrické rovnováhy λ = 1. Kromě ní je na straně spalin i tenká 

keramická vrstvička, která chrání sondu před nečistotami. Dále je sonda ještě krytá kovovou trubičkou 

s většími otvory, ta ji chrání před mechanickým poškozením a tepelnými šoky. Na vnější straně sondy 

a vnitřním otevřeném prostoru slouží okolní vzduch jako referenční plyn. [1] 
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Obr.16. Napěťová charakteristika dvoubodové lambda sondy  

 

 Ve vozidle Hyundai po analýze systému vozidla bylo identifikována dvoudobá lambda 

sonda umístěná nahoře na výfukovém potrubí. byla naměřená napěťová charakteristika sondy 

za studeného motoru. je zde zřetelně vidět rozdíl signálu při bohaté a) a chudé směsi b) 

(Obr.17). Také je patrný její skokový průběh. 

  

 
 

Obr.17. naměřená napěťová charakteristika dvoudobé lambda sondy  
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0 

0,2 

0,8 

λ=1 λ<1  λ>1  

Součinitel přebytku vzduchu λ 

a b 
Legenda 

Us Napětí sondy ve 

voltech  

a  Bohatá směs  

b Chudá směs                

(přebytek vzduchu)  

 

a b 
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Nevyhřívaná tyčová lambda sonda LS21 se skládá z keramické opěrné trubice na, které je 

umístěna talířová pružina, ta drží aktivní keramiku v jejím pouzdře a utěsňuje ji. Kontaktní díl mezi 

opěrnou trubicí a aktivní keramikou také zajišťuje připojení vnitřní elektrody k připojovacímu kabelu.  

Vnější elektroda je spojena s pouzdrem sondy přes kovový těsnící kroužek. Všechny prvky 

uvnitř sondy udržuje  kovová ochranná objímka, která také chrání vnitřní prvky sondy před 

znečištěním. Připojovací kabel není připojen konektorem přímo na sondě. Konektor je vytažený dále 

od sondy, aby byl kontaktní díl co nejvíce chráněn proti vlhkosti  a mechanickému poškození. [1] 

 

Vyhřívaná tyčová lambda sonda LSH24 je konstrukčně velmi podobná nevyhřívané sondě, 

obsahuje navíc vyhřívací prvek. Při malém zatížení motoru je teplota keramického měřícího tělesa 

určována vyhřívacím tělesem, pokud je zatížení motoru vyšší pak už teplotu tělesa zajišťuje teplota 

spalin. Díky tomuto opatření může být sonda umístěna dál od motoru , takže není extrémně 

zatěžována vyšší teplotou spalin při dlouhodobé jízdě. Sonda se dostává do provozní teploty už po 20 

až 30 sekundách, takže je velmi rychle docíleno práce lambda regulace a dosaženo tak optimálního 

řízení spalování. Protože má vyhřívaná lambda sonda stále optimální provozní teplotu, je tím dosaženo 

stabilně nízkých hodnot škodlivých emisí. [1] 

 

 

 

 

3.6.2 Planární širokopásmová lambda LSU4 

 

Planární širokopásmovou sondou je možné určovat v širokém pásmu hodnot koncentraci 

kyslíku ve spalinách a podle toho je možné usuzovat, jaký je poměr vzduchu a paliva ve válcích. To je 

popsáno součinitel přebytku vzduchu λ. Tyto sondy jsou schopné přesně měřit nejen ve 

stechiometrickém bodě λ =1, ale také v oblastech chudé (λ >1) a bohaté (λ<1)směsi. Dodávají 

jednoznačný analogový signál podle obsahu kyslíku v rozsahu  0,7< λ< ∞, kde ∞ označuje vzduch 

s 21% kyslíku.  

 

Proto tyto vlastnosti je možno 

používat tuto sondu ne jen pro 

dvoubodovou regulaci, ale i u regulací 

pracující s chudou a bohatou směsí paliva se 

vzduchem. Hodí se nejen pro regulaci 

zážehových motorů, ale i vznětových a 

plynových. Proto je značena zkratkou LSU  

(Lambda Sonde Universal). Sonda je 

stejným způsobem jako jiné lambda sondy 

instalovaná do výfukového potrubí a snímá 

proud spalin z válců motoru. Může se však 

využívat i více sond pro přesnější měření 

jak např. před a za katalyzátorem nebo 

jednotlivě na každém výfukovém svodu od 

jednotlivých válců. [1] 

                  

                      Obr.18. Charakteristika LSU4 

 

Planární širokopásmová lambda sonda je dvoučlánková sonda využívající principu mezního 

proudu. Měřící článek je vyroben z keramiky oxidu zirkoničitého, je tvořen kombinací Nernstova 
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R(T) 

 

RV 

R(T) 

I0 

U0 U0 

UA(T) UA(T) 

Legenda 

I0  napájecí proud  

U0  napájecí napětí  

RV teplotně 

nezávislí rezistor  

R(T) teplotně 

závislý 

rezistor  

UA(T)  výstupní 

napětí 

koncentračního článku, který tvoří dvoubodové lambda sondy a kyslíkového čerpacího článku, který 

přečerpává ionty kyslíku.  

Tyto články jsou umístěny tak, aby tvořily difuzní kanálek široký přibližně 10 až 50 μm, ten je 

přístupný pro proud plynů, Nernstův koncentrační článek je na jedné straně spojen přes kanálek 

s vnější atmosférou, na druhé straně je vystaven spalinám v difůzním kanálku. Protože sonda dodává 

optimální hodnoty měření až při dosažení teploty 600 až 800 °C je v ní integrován vyhřívací článek.  

Způsob činnosti spočívá v tom že se spaliny dostávají přes kanálek kolem čerpacího článku do 

vlastního měřícího prostoru Nernstova koncentračního článku, tento článek pak porovnává součinitel 

přebytku vzduchu λ s referenční okolní atmosférou. Připojením čerpacího napětí Up k platinovým 

elektrodám čerpacího článku, může být kyslík přečerpáván ze spalin do difuzního kanálku nebo 

opačným směrem, podle toho je čerpací proud záporný nebo kladný. Elektronický obvod reguluje 

napětí Up tak, aby plyn v difuzním kanálku měl konstantní složení se součinitelem přebytku vzduchu 

λ=1. Při chudých spalinách čerpá článek kyslík ven , při bohatých opačně čerpá kyslík ze spalin do 

difuzního kanálku. Při λ=1 se žádny kyslík nečerpá. [1] 

 

3.7  Snímače teploty  

 
Teplota je veličina, která charakterizuje energetický stav tělesa a může záviset na místě a času. 

 

T = T (x,y,z,t)                                                                                                                   [7] 

 

Kde x,y,z jsou prostorové souřadnice a t je čas, teplota T může být měřena podle Celsiovy nebo 

Kelvinovy stupnice.  

V plynných a kapalných látkách je měření teploty bezproblémové v jakémkoli prostorovém 

bodu, problémovější to je však u pevných těles kde se měření omezuje pouze na povrchový kontakt. Je 

nezbytné, aby tento kontakt byl co nejpřesnější a bezprostředně nejtěsnější. Pro některé aplikace se 

však mohou používat i bezdotykové snímače teploty, které snímají teplotu tělesa podle infračerveného 

záření, které tělesa vyzařují. Snímač by měl bezchybně snímat přesnou hodnotu teploty v závislosti na 

čase. Vlastní teplo vyvíjené samotným snímačem v jeho aktivním stavu by mělo být co nejmenší. Pro 

udržení co nejmenší teploty samotného snímače je důležité, aby byl co nejlépe izolován od jeho 

upevnění.  

 

Při konstrukci snímačů pro 

použití v automobilech se 

výhradně používá odporových 

materiálů s teplotní závislostí 

s kladným PTC nebo záporným 

NTC teplotním koeficientem ve 

formě dotykového teploměru. 

Změna odporu na analogové 

napětí se nejčastěji provádí 

vytvořením děliče, (Obr.19) 

přidáním tepelně nezávislého 

rezistoru, který také linearizuje 

účinek.   

  

Obr.19. Metoda převodu teploty na napětí  

 

Podle místa použití se snímače vyrábí v měřících rozmezích např.:  
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Nasávaný vzduch  -40 až 170 °C  

Okolí    -40 až 60 °C 

Kabina    -20 až 80 °C 

Větrací vzduch   -20 až 60 °C 

Klimatizace   -10 až 50 °C 

Chladící kapalina  -40 až 130 °C 

Motorový olej   -40 až 170 °C  

Akumulátor   -40 až 100 °C 

Palivo    -40 až 120 °C  

Spaliny   100 až 1000 °C 

Třmeny brzd   -40 až 2000 °C  

 

Tyto velmi rozdílné rozsahy měřených teplot a také různé nároky na jejich přesnost a 

dynamické chování, vyžadují spoustu koncepcí a technologií snímačů.  [1] 

 

3.7.1 Snímač teploty chladící kapaliny  

 

Snímač je umístěn do okruhu kde proudí chladící kapalina (Obr.20.),  řídicí jednotka motoru 

podle teploty chladící kapaliny usuzuje teplotu motoru. Rozsah teplot měření může být -40 až 130°C.  

Princip funkce spočívá ve v pouzdře zabudovaném teplotně závislém rezistoru, vyrobeného 

z polovodičového materiálu. Tento rezistor je nejčastěji typu se záporným teplotním koeficientem 

NTC, jen vyjímečně  je tvořen typem pozitivním PTC. To znamená že odpor rezistoru se stoupající 

teplotou výrazně klesá, popřípadě stoupá. Teplotně závislí rezistor je zapojen jako součást napěťového 

děliče napájeného 5V. Z výstupu děliče pak odebíráme výstupní napětí UA(T) závislé na teplotě. 

Napětí je zpracováno analogově digitálním převodníkem napětí a je dále zpracováváno v ŘJ. Ta podle 

uložené charakteristiky (Obr.21) přiřadí jednotlivým hladinám napětí odpovídající hodnotu teploty.  

 

 
Obr.20. Snímač teploty chladící kapaliny 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Legenda 

1 Elektrická přípojka  

2  Pouzdro  

3 Těsnící kroužek  

4 Měřící rezistor 

5 Chladící kapalina  
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Obr.21. Charakteristika snímače teploty NTC 

 

 Ve vozidle Hyundai byli identifikovány snímače teploty chladící kapaliny ECT a 

teploty nasávaného vzduchu IAT. Ne těchto snímačích byly naměřeny hodnoty úbytku napětí 

a odporu měřicího teplotně závislého rezistoru pro dané různé hodnoty teplot. Podle 

naměřených hodnot byli vypracovány  a graficky znázorněny charakteristiky těchto snímačů. 

 

Snímač teploty chladicí kapaliny. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.3. Naměřené hodny ze snímače ECT 

 

T(°C) R(Ω) U(V) 

0 5500 1,174 

11,3 3630 0,866 

20,3 2430 0,641 

33 1522 0,436 

40,5 1091 0,325 

50,3 789 0,243 

61,5 557 0,176 

72 410 0,122 

82,5 285 0,094 

90,8 238 0,077 
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Graf 3. Přechodová charakteristika snímače ECT 
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 Graf 4. Přenosová charakteristika snímače ECT 

 

3.7.2 Snímač teploty vzduchu v sacím potrubí.  

Snímač je umístěn v sacím potrubí. společně se snímačem tlaku vzduchu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab.4. Naměřené hodnoty ze snímače IAT 

T(°C) U(V) R(Ω) 

25,5 1,214 2029 

31,5 1,048 1623 

36,8 0,902 1316 

39 0,812 1140 

44,3 0,739 1012 

45,8 0,705 953 

48 0,666 889 

51,5 0,592 766 

56,3 0,542 658 

60 0,481 602 
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Graf 5. Přechodová charakteristika snímače IAT 
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Graf 6. Přenosová charakteristika snímače IAT 

 

 Po vytvoření charakteristik obou snímačů je zřejmé, že v obou snímačích je použit 

měřicí rezistor se záporným teplotním koeficientem NTC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  33  

4. AKČNÍ ČLENY  
 

Protože dnes již není chod motorů automobilů řízen pouze množstvím paliva vstřikovaného 

karburátorem, nebo jednoduchým vstřikovacím čerpadlem a pastorkem v rozdělovači zapalování, ale 

je regulován a upravován na základě vypočítaných hodnot ze snímačů a senzorů, z předcházejících 

kapitol, řídicí jednotkou. Proto museli být vyvinuty také akční členy, jako výstupní členy převádějící 

přímo nebo zprostředkovaně elektrickou energii na jiné fyzikální veličiny. Které může řídicí jednotka 

nastavovat tak, aby byl chod motoru optimální. Příkladem jsou různé pohyblivé mechanismy, 

elektromagnetické ventilky, jako např.: vstřikovací ventil, u kterého je možné nastavovat dobu a čas 

vstřiku, zapalovací cívky nebo elektronicky ovládaná škrtící klapka, u které muže řídicí jednotka 

přesně nastavovat její polohu, aby se docílilo co nejmenší spotřeby a emisí škodlivých látek ve 

výfukových plynech, ale i topná tělíska v topení , žhavící svíčky u vznětových motorů také  žárovky a 

kontrolky. [3] 

 

4.1  Zapalovací cívka  

 
Je to pasivní akční člen, využívá elektromagnetické indukce, pro zvýšení napětí tak, aby na 

zapalovací svíčce vznikla jiskra. Vznik a přeskočení jiskry se dá rozdělit na několik fází. Pří nultá fázi 

je cívka odpojená od napájení, tedy proud u napětí na cívce jsou nulové, v první fázi se indukční cívka 

nachází ve stavu akumulace energie. Při připojení cívky k napájení elektronickým systémem 

zapalovaní, dříve kladívkem, začne cívkou procházet proud, jeho hodnota roste exponenciálně podle 

následujícího vztahu:  

 

21

2
W L I                                                                                                                      [8] 

  

 Kde je energie W [J] a elektromagnetická indukce L[H] a proud I[A] je u kladívkových 

zapalování dán vinutím cívky, u elektronických je hodnota proudu většinou stanovena mezi 2 až 8 A. 

V druhé fázi dochází k přeskočení jiskry, ve chvíli kdy napětí dosáhne zápalné hodnoty, tuto hodnou 

ovlivňuje spousta elementů, jako teplota, složení směsi, tlaku, tvaru a znečištění elektrod svíčky. 

Vysoké napětí na cívce se dosahuje rozepnutím obvodu, zapalovacím kladívkem nebo elektronickým 

spínačem elektronického systému zapalování. Hodnota indukovaného napětí Uind (Obr. 20) na 

primárním vinutí je  p-krát větší než hodnota napětí na sekundárním vinutí, dosahuje hodnot i několik 

desítek tisíc voltů, přičemž sekundární vinutí má p-krát více závitů než primární. A hodnota Uind je 

dána vzorcem:  

 

ind

di
U L

dt
                                                                                                                   [9] 

 

U elektronických bezkontaktních zapalovacích systémů nedochází k přeskoku jiskry na 

kontaktech, tak elektronické zapalování dosahuje vyšších zápalných napětí a zároveň větší životnosti, 

proti zapalování s kladívky. Vysoké indukované napětí je následně vedeno vysokonapěťovým 

kabelem na elektrodu zapalovací svíčky a tam zažehne oblouk. 

Ve třetí fázi je již oblouk zažehnut, pro udření hoření už není nutné takto vysoké napětí, ale 

jen napětí o hodnotě několik desítek voltů, více je důležitý udržovací proud. Ten je dodáván 

z indukované energie W z jádra cívky. Doba hoření je tedy závislá na velikosti proudu indukované 

v cívce. Ve čtvrté fázi dochází ke zhasnutí oblouku prudkým poklesem proudu poté, co se vyčerpá 

energie z cívky. [4] 
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Obr. 22. Průběh napětí na zapalovací cívce 

 

4.2  Vstřikovací ventil  

 
Je to také pasivní akční člen, využívá elektromagnetického jevu k otevření ventilu a umožňuje 

tak přesné dávkování paliva do spalovacího prostoru, podle doby napájecího impulzu. Ten je řízen 

z řídicí jednotky.  

Vstřikovač je instalován přímo do sacího potrubí a je připojen k liště sloužící k přívodu paliva, 

pomocí gumového těsnění. Do přívodové lišty je pomocí palivového čerpadla tlakováno palivo na 

obvyklou hodnotu 2,5 bar. Řídicí jednotka motoru získává hodnoty z čidel měřících  veličiny důležité 

pro správné generování délky impulzu pro otevření ventilu, tento impulz následně zašle na solenoidu 

(elektromagnet) vstřikovacího ventilu. 

Solenoid pak vytvoří magnetické pole, které 

nadzdvihne jehlový ventil ze sedla ventilu 

po dráze asi 60 až 100 μm. Při otevření 

natlakované palivo prochází přes vzniklí 

vypouštěcí otvor na clonu a vytváří tak 

palivový paprsek ve tvaru určeným tvarem 

a konstrukcí hlavy motoru. Doba otevření 

ventilu se pohybuje v rozmezí 1 až 20 ms, 

při frekvenci 3 až 125 Hz, v závislosti na 

požadavcích na daný motor. Při dosažení 

správného množství vstříknutého paliva, 

řídicí jednotka odpojí proud ze solenoidu a 

malá vratná pružina vrátí jehlový ventil zpět 

do sedla ,tím uzavře vstřikovací otvor a 

ukončí tak vstřikování, tento proces se 

několikrát za sekundu opakuje, vzhledem 

k požadavkům na množství paliva. [5] 

 

Obr.23.Vstřikovací ventil[5] 

 

 

1 

2 

3 

4 

t [ms] 0 

0 

-50 

U[V] 

-100 

Legenda  

1     I. fáze sycení cívky  

2 II. fáze  rozpojení 

obvodu zapalování, 

přeskok jiskry  

3     III. fáze hoření jiskry  

4 IV. fáze zhášení 

oblouku   
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Obr.24.a) Průběh signálu na vstřikovači při volnoběžném chodu motoru, b) signál vstřikovače  

při akceleraci 

 

Na Obr.24.a) je zobrazen signál ze vstřikovače paliva při volnoběžném chodu motoru, je zde 

názorně vidět průběh signálu v době vstřiku paliva, a průběh signálu na cívce vstřikovače po odpojení 

signálu řídicí jednotkou při uzavíraní vstřikovacího ventilu. Na Obr.24.b) je naměřený průběh signálu 

při akceleraci, je zde nápadně vidět delší doba vstřiku paliva. 

 

 

4.3  Ventil regulace oleje  
 

Je to akční člen starající se o správný přísun oleje na vačkovou hřídel a ventily, používá se 

hlavně ve spojení se spojením variabilním časováním ventilů (CVVT), využívá informace o otáčkách 

a zatížení motoru získané  ze snímačů polohy vačkové a klikové hřídele, regulační ventil (OCV), je 

elektromagnetický akční člen. obsahuje tedy elektromagnetický prvek, cívku a pohyblivý píst, který se 

pohybuje v souladu s magnetickým polem vytvořeným cívkou. Svůj mechanický pohyb přenáší na 

vlastní válcovitý ventil pohybující se v kovovém válcovitém pouzdře, tímto pohybem se ventil dostává 

do otevřené nebo uzavřené polohy, kterou určují drážky na jeho povrchu  a upravuje tak proudění oleje 

na vačkovou hřídel a ventily. (Obr.24.) Ventil je řízen PWM (pulzně modulovaným) signálem 

s pevnou frekvencí, což znamená že pokud je nutno více oleje, ŘJ pošle signál s delšími pulzy a ventil 

pak propouští více oleje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr.25.  popis ventilu regulace oleje OCV 

 

 

 

 

a 
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Obr.26. a) Signál naměřený na ventilu OCV, při volnoběžném chodu motoru, b) Signál na OCV 

naměření při akceleraci. 

 

Na Obr.26.a) je znázorněn PWM signál ovládající ventil regulace oleje při volnoběžném 

chodu motoru, je zde zřetelně viditelné že při volnoběžných otáčkách jsou impulzi PWM signálu užší, 

ventil propouští méně oleje, oproti signálu naměřeným při akceleraci, kde jsou impuzi širší (Obr.26.b) 

ventil tak propouští více oleje.  

 

 

5. PRAKTICKÁ ČÁST  
 

Hlavním úkolem praktické častí mé bakalářské práce, bylo provést detailní analýzu elektronického 

systému vozidla Hyundai se zážehovým motorem, zaměřenou především na využívané snímače, čidla 

požadovaných hodnot a akčních členů. (popsáno v předešlých kapitolách 2, 3 a 4.) A následně sestrojit 

terminál sloužící pro sběr analogových  impulzů a digitálních signálů. Na obrázku 25. je názorně 

ilustrováno jakým způsobem může být provedeno rozložení a zapojení elektronických komponentů 

elektronického systému vozidla.  

 

 
Obr.27. Příklad elektronického systému motoru vozidla [6] 
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Podle schématu (Obr.28.) bylo žjišteno jaké snímače, čidla a akční členy motor vozidla 

Hyundai využívá, provedl jsem jejich identifikaci ve skutečném vozidle a analyzoval jejich elektrické 

vedení. Pro zapojení do terminálu byly vybrány následující komponenty:  

   

ventil regulace oleje (OCV),  

snímač polohy škrtící klapky (TPS),  

snímač polohy klikové hřídele (CKPS), 

snímač polohy vačkové hřídele (CMPS), 

snímač klepání (KS),  

lambda sonda  před katalyzátorem (HO2S) [B1/S1], 

  za katalyzátorem  (HO2S) [B1/S2], 

snímač tlaku v sacím potrubí (MAP),  společný se snímačem teploty (IAT), 

vstřikovače pro 1 až 4 válec (injector), 

zapalovací cívky pro  1 až 4 válec (ignition Coil), 

čidlo teploty chladící kapaliny (ECT).   

 

 
 

Obr.28. Rozložení snímačů ve vozidle Hyundai [7] 

 

1. ŘJ, 2. senzor tlaku (MAP) 3. teploty (IAT) v sání, 4. snímač teploty (ECT), 5. senzor polohy škrtící 

klapky (TPS), 6. senzor polohy klikové hřídele (CKPS), 7. senzor polohy vačkové hřídele (CMPS), 8. 

senzor klepáni (KS), 9. horní lambda sonda, 10. dolní lambda sonda, 11. čidlo tlaku klimatizace 

(APT), 12. vstřikovače,), 15. ventil regulace oleje (OCV), 16. zapalovací cívky, 17. hlavní relé, 18. 

relé palivového čerpadla [7] 

  

 

 

 

 

 

 

    4 
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5.1 Realizace terminálu  
 

Signálový terminál tvoří plechový box, umístěný na vrchní části motoru. Je uchycen na dvou 

závitových držácích, které dříve sloužili k přišroubování umělohmotného krytu motoru. Do nich jsou 

našroubovány 2 závitové tyčky a pomocí matek jsou uchycené na spodní kryt boxu, tak aby bylo 

možné snímat horní kryt boxu se zdířkami a elektrickým vedením bez celkové demontáže terminálu 

z automobilu. Terminál je spojen s kabelovým svazkem pomocí dvou 25 pinových konektorů 

CANON, umístěních na zadní straně boxu, připojených odstíněními kabely fyzicky přímo k vodičům 

svazku vedoucí k řídicí jednotce.  

 

 

 Na konstrukci bylo použito následujícího materiálu.  

 

o Plechový box, o rozměrech 25x19x5 cm, vyroben z pozinkovaného plechu, do kterého byly 

vyvrtány otvory pro montáž konektorových zdířek, skládající se ze svou částí, vrchní 

s konektory a spodní sloužící pro montáž do automobilu.   

o 2 konektorové vidlice typu CANON s 25 piny uchycené na zadní straně vrchní části 

plechového boxu. 

o 2 konektorové zdířky typu CANON s 25 piny pro připojení vodičů k terminálu  

o 2 stíněné kabely o síle 25 vodičů, délce cca 50 cm, k propojení kabelového svazku ŘJ 

k terminálu.  

o 1 přepínač odpojující senzor klepání od řídicí jednotky. 

o 47 kusů konektorových zdířek, pro připojení měřících kabelů, rozdělených barevně podle 

potenciálů napětí.  

 

 

 
Obr. 29. Zapojení vnitřku terminálu 
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Obr.30. Hotový terminál  

 

 
Obr. 31. Pohled na hotový a instalovaný terminál 
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6. ZÁVĚR 

 
Při mé práci jsem se seznámil s elektronickým systémem automobilů a komponenty kterých 

využívá, jako jsou snímače, čidla požadovaných hodnot a akční členy. Seznámil jsme se s konstrukcí a 

principy funkce, podle kterých tyto snímače fungují. Slouží pro snímání fyzikálních veličin a převádí 

je na elektrické signály. Ty mohou nabývat různých hodnot, tvarů a průběhů. Důležité jsou pro řízení 

běhu motoru, jízdní bezpečnost a komfort 

Hlavním bodem mé práce bylo  zhotovení měřícího terminálu k usnadnění měření signálů ze 

snímačů. Díky terminálu je možné měřit signály například na digitálním osciloskopu a nemusí se 

využívat drahých a složitých automobilových diagnostických systémů. Následně jsem naměřil signály 

z analyzovaných snímačů a akčních členů, pak jsem je  porovnal s teoretickými hodnotami a průběhy, 

ověřil jsem správnost měření a identifikace, naměřené signály jsem doložil v příloze. 

Pomocí elektronického řízení motoru je dosaženo co nejúčinnějšího využití paliva, 

dokonalejšího spalování, což přináší úsporu paliva, ekonomičtější provoz a nižší hodnoty škodlivých 

emisí ve výfukových plynech šetří tak životní prostředí. 
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7. PŘÍLOHY  

 
Příloha I.  Uživatelská příručka terminálu pro sběr signálů ze snímačů vozidla Hyundai i30  

Příloha II. Průběhy naměřených signálů ze snímačů a akčních členů  
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