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Abstrakt 
Tato bakalářská práce se zabývá analýzou snímačů a čidel ve vozidle Hyundai i30. 

Dále se zabývá terminálem pro sběr analogových, impulsních a digitálních signálů a ukazuje 
nám, jak snímače a čidla převádí fyzikální veličinu na elektrický signál. Tyto signály jsou 
přiváděny do terminálu pro další názorné zobrazení, zjednodušují měření a práci v motorovém 
prostoru při laboratorní výuce. Konstrukce hardwarového terminálu je součástí praktické 
realizace bakalářské práce. Terminál je fyzicky připojen k jednotlivým signálovým vodičům. 
Ověření terminálu se provedlo na diagnostickém zařízení BOSCH a osciloskopu LeCroy. Na 
multiznačkovém diagnostickém zařízení BOSCH a osciloskopu LeCroy s funkcí záznamů je 
vidět, jaký tvar a hodnoty mají dané charakteristiky. Vlastnosti snímačů a čidel dokládá řada 
naměřených průběhů. 
 

Klí čová slova 
EDC16, snímač klikového hřídele, snímač váčkového hřídele, lambda sonda, snímač 

klepání, snímač tlaku, vstřikovací ventil, zapalovací svíčka. 

 
Abstract 

My bachelor thesis is concerned with the analyzes of sensors and transducers in 
Hyundai i30 vehicle. It is also concerned with terminal for collecting analog, pulsed and digital 
signals and demonstrate us, how sensors and transducers transfer physical quantity into 
electrical signal. These signals are carried into the the terminal for another explanatory chart, 
simplifying us measurement and work in the engine area during the laboratory education. 
Construction of hardware terminal is a part of practically part of my study. Terminal is 
connected to particular signal leaders. The terminal verification was successfully made on the 
BOSCH device and oscilloscope LeCroy with the recording function.  We can observe the 
shape and levels of these characteristics on the multimark diacritic device BOSCH and 
oscilloscope LeCroy with the recording function. Features  of the sensors and transducers are 
documented by a lot of measured processes. 

 

Key words 
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Seznam použitých symbolů a zkratek 
 
I  Proud destičkou    [A] 
IH  Hallův proud     [A] 
IV  Napájecí proud     [A] 
UR  Podélné napětí     [V] 
B  Magnetická indukce    [T] 
P  Měřený tlak     [Pa] 
R1  Roztažný rezistor (stlačovaný)   [Ω] 
R2  Roztažný rezistor (protahovaný)  [Ω] 
U0  Napájecí napětí     [V] 
α  Výchylka elektronů magnetickým polem [0] 
φ  Úhel natočení     [0] 
λ  Součinitel přebytku vzduchu 
Z   Zub impulsního kola 
L  Mezera impulsního kola 
 
CAN  Controller Area Network (datová sběrnice místní sítě) 
ESP  Electronic Stability Program (elektronická stabilizace jízdy) 
ABS  Anti Block System (protiblokovací systém) 
ŘJ  Řídicí jednotka 
EDC  Electronic Diesel Control (elektronická řídicí jednotka vznětového motoru) 
NC  Not connect (bez připojení) 
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1. ÚVOD  
Spolehlivost a význam elektroniky v motorových vozidlech jde stále kupředu. Snímače 

nebo-li čidla jsou důležitou součásti motorových vozidel, bez kterých bychom se v dnešní době 
neobešli. Jsou tzv. „smyslovými orgány“ vozidla. 
 Snímač je obecně označení pro technické zařízení, které nám snímá a detekuje různé 
fyzikální veličiny, technické stavy apod. Snímače, které se nachází v motorových vozidlech, 
převádí fyzikální veličinu na elektrický signál. Jejich signály jsou nepostradatelnými pro řízení 
motoru, podvozku, komfortu a bezpečnosti. 
 V automobilech se vyskytují snímače pro otáčky, rychlost, zrychlení, vibrace, tlak, 
dráhu, úhel, koncentraci plynů a dalších veličin. 
 Z předchozích řádku vyplývá, že se tato práce bude zabývat snímači v motorovém 
prostoru ve vozidle Hyundai i30. Tyto snímače (např. snímač klikového hřídele, snímač 
váčkového hřídele, lambda sondy apod.) jsem si musel pořádně prostudovat, abych jim 
porozuměl a věděl, jak vypadají jejich charakteristiky. 

Cílem mé práce je provést detailní analýzu snímačů, které se vyskytují v tomto 
automobilu. Získat tak přehled o jednotlivých snímačích, o jejich vlastnostech, hodnotách a 
následovně je proměřit na automobilu a porovnat se skutečnými hodnotami. V praktické části 
jsem měl navrhnout terminál, který má zjednodušit měření snímačů a čidel požadovaných 
hodnot.  
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2. TEORETICKÁ ČÁST 
 

2.1. Snímače a čidla 
 

2.1.1. Pojem, definice 
 Pojem „snímač“ je synonymem pojmů senzor a (měřící) čidlo. Snímače převádí 
fyzikální nebo chemickou (většinou neelektrickou) veličinu Φ při zohlednění rušivých veličin 
Yi na elektrickou veličinu E. Často se to provádí prostřednictvím dalších neelektrických 
mezistupňů. Za elektrické veličiny jsou zde považovány nejen napětí a proud, ale také 
amplituda proudu a napětí, frekvence, perioda, fáze nebo délka impulsu elektrického kmitu, 
jakož i elektrické charakteristické veličiny „odpor“, „kapacita“ a „indukčnost“ (obrázky 1 a 2). 

 
 Snímače lze charakterizovat pomocí následujících rovnic: 

1. Výstupní signál snímače: E = f (Φ, Y1, Y2, ...) 
2. Požadovaná měřená veličina: Φ = g (E, Y1, Y2, ...) 
Jsou-li známy funkce f nebo g, pak představují „model snímače“, pomocí kterého je možné 

požadovanou měřenou veličinu z výstupního signálu E a rušivých veličin Yi prakticky 
bezchybně vypočítat i matematicky. 

Neexistuje jasná definice, zda snímače mohou samy obsahovat část zpracování signálu. 
Doporučuje se však nerozlišovat mezi „elementárním snímačem“, „buňkou snímače“ apod. a 
„snímačem s integrovaným zpracováním signálu“. [1] 
 
 
 
 
 
 
 

Snímač 

Rušivé veličiny Yi 
(napájecí napětí, 
teploty...) 

E 
Φ 

Obr. 2: Symbol snímače Obr. 1: Základní funkce snímače 
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2.1.2. Použití v motorových vozidlech 
 Snímače a akční členy tvoří jako periférie rozhraní mezi vozidlem s jeho komplexními 
funkcemi (pohon, brzdy, podvozek, karosérie, řízení a navigace) a většinou digitální řídicí 
jednotkou provádějící zpracování. Zpravidla se signály snímačů upravují pomocí 
přizpůsobovacích obvodů do standardizovaného tvaru požadovaného řídicí jednotkou (viz 
obrázek 3) . [1] 
 

 
  

Velké množství těchto přizpůsobovacích obvodů navržených pro speciální snímače a 
pro určité vozidlo je k dispozici v integrované formě. Představují velmi významné a cenné 
doplnění snímačů. Bez přizpůsobovacích obvodů by použití těchto snímačů nebylo možné.Také 
přesnost měření snímačů je přesně definována ve spojení s přizpůsobovacími obvody. 
Snímače motorových vozidel s ohledem na úkol a použití členíme do tří kategorií: 

a) funkční snímače , převážně pro řídicí a regulační úkoly, 
b) snímače pro bezpečnost a zabezpečení (ochrana proti odcizení), 
c) snímače pro kontrolu vozidla (palubní diagnostika – OBD, veličiny spotřeby a 

opotřebení a k informování řidiče a spolucestujících) . [1]  
 
 
 
 
 
 
 
 

Snímač 
Přizp.  
obvod 

A/D 

uP 
Řídicí 
jednotka 

Další snímač 

Regulovaná 
veličina 

Akční 
člen 

Indikace 

Řídicí 
jednotka 

Rušivé vlivy 

Obr. 3: Snímače v motorovém vozidle 
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2.1.3. Druh charakteristiky 
 K řízení, regulaci a sledování musí snímače vykazovat různé charakteristiky (obr. 4). 
 

 
 

a) spojitá lineární – vhodné pro měření a zařízení v širokém rozsahu (např. teplota) 
b) spojitá nelineární – slouží k regulaci měřené veličiny v úzkém rozsahu (λ sonda) 
c) nespojitá víceúrovňová (sledování mezních hodnot) 
d) nespojitá dvouúrovňová (sledování mezních hodnot) [2]  

 
 
 

2.1.4. Hlavní požadavky 
• Vysoká spolehlivost (robustní provedení, minimum rozbíratelných spojů) 

• nízká cena (daná velkými výrobními sériemi) 

• malé rozměry (miniaturizace elektrických obvodů) 

• vysoká přesnost (snížení výrobních tolerancí) [2]  
 

V současnosti se ke snímači s přizpůsobovacím obvodem přidává i A/D převodník a 
vzniká tzv. inteligentní snímač. 

Zdigitalizovaný signál je odolný proti zarušení, nejsou problémy s jeho přenosem. Na 
rozdíl od analogového signálu nedochází při přenosu k jeho rušení. Digitální signál se 
většinou přenáší v sériovém tvaru. Paralelní přenos dat (např. 8 bitů) by vyžadoval velký 
počet vodičů a konektorů, snížila by se spolehlivost. Takový snímač je možné navíc doplnit 
jednočipovým mikroprocesorem, který automaticky provádí korekci naměřené hodnoty 
(nastaví se při výrobě a uloží se do paměti PROM). Mikroprocesor může provádět výpočty 
měřené veličiny (např. určit minimální, střední nebo maximální hodnotu) a je schopen 

S S S S 

X X X X 

a) b) c) d) 

S  ...  vstupní veličina 
X ...  měřená veličina 

Obr. 4: Druhy charakteristik snímačů 
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provádět jejich korekci s ohledem na stárnutí snímače. Pomocí výpočtů se dá zlepšit 
přesnost měření. Elektroniku integrovanou v místě měření vyžadují také vícesnímačové 
struktury.  
 Výkonovými spínači a zesilovači jsou výstupní signály mikropočítače (0 V ... 5 V, 
několik mA). 
 Řídicí jednotka spolupracuje s větším počtem různých snímačů a s dalšími řídicími 
jednotkami. Zároveň zajišťuje dle potřeby informování řidiče o stavu regulačních procesů, 
případně o zápisu mimořádných událostí do paměti závad – diagnostická zásuvka. 

Tato koncepce znamená rozdělení celkového elektrického systému do několika 
podsystémů přehledné velikosti. Jednotky, které jsou funkčně úzce propojeny (jednotky 
s velkou vzájemnou výměnou dat), jsou sdruženy do dílčí sítě. Přenos dat mezi 
jednotlivými řídicími jednotkami a „inteligentními“ snímači probíhá v sériovém tvaru 
(sběrnice CAN).  

Všechny známé komunikační systémy vyvinuté pro motorová vozidla jsou logicky 
založeny na jediném sériovém propojení řídicích jednotek. Z fyzikálního pohledu lze toto 
propojení realizovat jako jednodrátové nebo diferenciální dvoudrátové rozhraní, které 
formou sběrnice vzájemně spojuje odpovídající řídicí jednotky (přenosová rychlost 
10kBit/s až 1Mbit/s). [2] 

 
 

 

2.1.5. Druhy snímačů 
 

• Pohon – snímač tlaku (převodovka, vstřikování), snímač hmotnosti vzduchu, snímač 
klepání, snímač tlaku okolního vzduchu, Lambda sonda, snímač otáček, snímač tlaku 
v nádrži, pedálu akcelerátoru, brzd, snímač úhlu a polohy. 

• Bezpečnost – radar odstupu vozidel (ACC, Precash), snímač naklonění (pro nastavení 
světlometů), vysokotlaký snímač (ESP), snímač točivého momentu (posilovač řízení), 
snímač úhlu naklonění (bezpečnostní systémy, snímač rychlosti otáčení), snímač otáček 
(ABS). 

• Komfort – snímač rychlosti otáčení (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). [2] 
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2.2. Hallův snímač fáze 
 
2.2.1. Použití 
 Převodový poměr mezi váčkovým a klikovým hřídelem je 1:2. Poloha váčkového 
hřídele udává, zda se píst motoru pohybující se k horní úvrati nachází v době výfuku. Snímač 
polohy váčkového hřídele (nazývaný také fázový snímač) předává tuto informaci řídicí 
jednotce. 
 

2.2.2. Způsob činnosti a konstrukce 
  

Hallovy tyčové snímače  
 

Hallovy tyčové snímače (obrázek 5a) využívá  Hallův jev: Spolu s vačkovým hřídelem se otáčí 
rotor (pozn. impulsní kolo se zuby příp. segmenty, nebo s clonou s otvory) z feromagnetického 
materiálu. Hallův IO se nachází mezi rotorem a trvalým magnetem, který vytváří magnetické 
pole kolmo k Hallově prvku. 
 Přiblíží-li se nyní zub (Z) k prvku snímače (polovodičová destička), kterým protéká 
proud, změní se intenzita magnetického pole kolmého k Hallově prvku. Tím jsou elektrony, 
které se pohybují na základě napětí připojeného podélně k prvku,  silněji vychylovány příčně ke 
směru proudu (obrázek 5, úhel α).  
 Tím vzniká signál (Hallovo napětí) o napětí několika milivoltů, který je nezávislý na 
relativní rychlosti mezi snímačem a impulsním kolem. 
 Vyhodnocovací elektronika integrovaná v Hallově IO zpracuje signál a na výstup 
posílá obdélníkový průběh (obrázek 5b). [1]  
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2.3. Dvoubodová lambda sonda 
 
2.3.1. Použití 
 Dvoubodové lambda sondy se používají u zážehových motorů s dvoubodovou regulací 
lambda. Zasahují do výfukového potrubí a snímají rovnoměrně proud spalin ze všech válců. 
Jejich činnost je založena na principu galvanického koncentračního kyslíkového článku 
s elektrolytem v pevné fázi. „Dvoubodové sondy“ dávají signál, zda se ve spalinách vyskytuje 
bohatá (λ < 1) nebo chudá směs (λ > 1). Skoková charakteristika těchto sond umožňuje regulaci 
směsi kolem λ = 1 (± 3%, obrázek 6). [1]  
 

S 
N 

Trvalý magnet 

Hallův IO 

Z 
L φ 

Impulsní kolo 

a) 

b) 

UA L L 

Z 

High 

Low 

φS 

Úhel natočení φ 

α 

IH 

UH 
UR 

IV 

+B 

I 

Obr. 5b: Hallův tyčový snímač    
               (konstrukce)  

Obr. 5a: Prvek Hallova snímače (Hallova   
                závora) 
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2.3.2. Konstrukce 
Pevný elektrolyt se skládá z jednostranně uzavřeného, pro plyn nepropustného 

keramického tělesa z oxidu zirkoničitého, který je stabilizován oxidem yttritým. Povrch je 
oboustranně opatřen elektrodami z porézní tenké vrstvy platiny. Kromě toho je na straně spalin 
porézní keramická vrstva (o síle pavučiny) k ochraně před nečistotami. Kovová trubička s více 
otvory chrání keramické tělísko před mechanickým poškozením (nárazy) a tepelnými šoky. Ve 
vnitřním otevřeném prostoru (na opačné straně výfukových plynů) slouží okolní vzduch jako 
referenční plyn. 
 Aby byla keramika sondy chráněna před zbytky spalování obsaženými ve spalinách, je 
na pouzdru sondy (na straně spalin) upevněna ochranná trubka speciálního tvaru. Štěrbiny 
v ochranné trubce jsou uspořádaný tak, aby obzvlášť účinně chránily před velkým termickým a 
chemickým zatížením. [1] 
 

2.3.3. Vyhřívaná tyčová sonda 
 Vyhřívaná tyčová sonda obsahuje navíc vyhřívací prvek. U této sondy je teplota 
keramického tělíska při nízkém zatížení motoru (při nízké teplotě spalin) určována elektrickým 
vyhříváním, při vysokém zatížení, teplotou spalin. Vyhřívaná tyčová sonda může být umístěna 
ve větší vzdálenosti od motoru, takže i dlouhodobá jízda při plném zatížení jíž není 
problematická. Externí vyhřívání způsobí rychlé ohřátí, takže během 20 až 30 sekund po 
nastartování motoru je dosažena provozní teplota a regulace lambda může pracovat. Jelikož má 
vyhřívaná lambda sonda stále optimální provozní teplotu, je dosaženo nízkých a stabilních 
emisí škodlivin. [1] 

a b 
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      0 
      0,8       0,9        1       1,1       1,2 
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Součinitel přebytku vzduchu λ 

Napětí sondy  
US 

Obr. 6: Dvoubodová lambda sonda (napěťová charakteristika pro provozní teplotu 600 oC)  
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2.3.4. Nevyhřívaná tyčová sonda 
 Keramická opěrná trubice a talířová pružina drží aktivní keramiku sondy v jejím 
pouzdře a utěsňuje ji. Kontaktní díl mezi opěrnou trubicí a aktivní keramikou sondy zajišťuje 
připojení vnitřní elektrody k připojovacímu kabelu. Kovový těsnící kroužek spojuje vnější 
elektrodu s pouzdrem sondy. Kovová ochranná objímka, která slouží současně jako opěra pro 
talířovou pružinu, drží a fixuje všechny prvky uvnitř sondy. Rovněž chrání vnitřek sondy před 
znečištěním. Připojovací kabel je „nakrimpován“ na ven vyvedený kontaktní díl a je proti 
vlhkosti a mechanickým poškozením chráněn teplotně odolným víčkem. Aby byla keramika 
sondy chráněna před zbytky spalování, je na pouzdru sondy trubka speciálního tvaru. [1] 
 

2.4. Induktivní snímače otáček 
 
2.4.1. Použití 
 Induktivní snímače otáček se používají k: 

• měření otáček motoru, 

• určování polohy klikového hřídele (poloha pístu motoru)  
 

2.4.2. Konstrukce a způsob činnosti 
Skládají se ze tří hlavních magnetických součástí: nehybná cívka, část magneticky 

měkkého železa, trvalé magnetická část. Změna magnetického toku potřebná k vytváření 
výstupního napětí je způsobována otáčením ozubeného kola (obr. 7). V cívce, která je pevně 
spojená s permanentním magnetem, se indukuje změnou magnetického toku střídavé napětí 
přibližně sinusového průběhu. Indukované napětí v cívce je úměrné změně (derivaci) 
magnetického toku Φ. Velikost signálu je přímo úměrná otáčkám ozubeného kola. Proto se 
prahové hodnoty vstupních obvodů v řídicí jednotce dynamicky přizpůsobují otáčkám. 
Výstupní napětí snímače tvaruje Schmittův obvod na hysterezi, kterou vytváří kladná zpětná 
vazba z výstupu na vstup. Odstraňuje nejednoznačné úrovně napětí, na jeho výstupu je vždy 
pravoúhlý průběh napětí.  

Amplituda signálu závisí výrazně na vzduchové mezeře a velikosti zubů. U obvyklých 
ozubených kol klikových hřídelí jsou nastaveny vzduchové mezery až do 0,8 až 1,5 mm, přesné 
nastavení mezery mezi cívkou a impulsním kolem je velmi důležité.  

Pro určení polohy klikového hřídele (určení okamžiku vstřiku paliva) musí být na 
ozubeném kole značky (mezera mezi zuby), které zvětší amplitudu signálu. Elektronika musí 
tuto změnu správně vyhodnotit 

Počet zubů indukčního kola závisí na daném použití. U systému s elektromagnetickými 
vstřikovacími ventily 60 – 2 = 58 zubů. Velká mezera mezi zuby představuje vztažnou značku 
polohy klikového hřídele. 

Jiné provedení impulsního kola má pro každý válec jeden zub. U čtyřválcového motoru 
připadají potom na jednu otáčku 4 impulsy (4 zuby). [1] 
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2.4.3. Výhody a nevýhody 
Výhodou induktivních snímačů jsou nízké výrobní náklady, odolnosti proti rušení, 

žádná elektronika ve snímači, žádné problémy s driftem stejnosměrného napětí a velký teplotní 
rozsah.  

Nevýhodou je závislost výstupního napětí na otáčkách a citlivosti na výkyvy 
vzduchové mezery. Používají se ve snímači klikového hřídele, snímači otáček kol, snímači 
vačkového hřídele (tranzistorové zapalování) a ve snímači pohybu jehly. [2] 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 

4 
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7 

1 … Trvalý magnet 
2 … Pouzdro snímače 
3 … Kryt motoru 
4 … Pólový nástavec 
5 … Vinutí 
6 … Vzduchová mezera 
7 … Impulsní kolo se 
        vztažnou značkou 
 
 

Obr. 7: Měření otáček induktivním snímačem (v blízkosti ozubeného kola)   
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2.5. Snímač teploty chladící kapaliny (snímač teploty motoru) 
 
2.5.1. Použití 
 Tento snímač je namontován do okruhu chladící kapaliny (obrázek 8), aby řízení 
motoru mohlo z teploty chladící kapaliny usuzovat na teplotu motoru (měřící rozsah -40 ... 
+130oC). [1]  
 

 
 
 

2.5.2. Konstrukce a způsob činnosti 
 Snímače teploty jsou v závislosti na použití nabízeny v různých provedeních. 
V pouzdře je zabudovaný teplotně závislý měřící rezistor z polovodičového materiálu. Tento 
rezistor má obvykle záporný teplotní koeficient (NTC, Negative Temperature Coefficient, 
obrázek 9), méně často kladný teplotní koeficient (PTC, Positive Temperature Coefficient), tzn. 
že jeho odpor se výrazně zmenšuje popř. zvětšuje se stoupající teplotou. 
 Měřící rezistor je součástí napěťového děliče napájeného napětím 5V. Napětí měřené 
na měřicím rezistoru je tak závislé na teplotě. Zpracovává se A/D převodníkem a je mírou pro 
teplotu na snímači. V řídicí jednotce motoru je uložena charakteristika, která každému odporu 
resp. hodnotě výstupního napětí přiřazuje odpovídající  teplotu. [1] 

Elektrická 
přípojka 

Pouzdro 

Těsnící 
kroužek 

Měřící 
rezistor 

Chladící 
kapalina 

Obr. 8: Snímač teploty chladící kapaliny 
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2.5.3. Přehled teplot v motorovém vozidle 
 
V následující tabulce 1 je uveden přehled teplot v motorovém vozidle. [2] 

 
Tabulka 1: 
Bod měření Rozsah oC 
Nasávaný vzduch -40...+60 

Okolí -40...+60 

Kabina -20...+80 

Větrací vzduch / topení -20...+60 

Výparník (klimatizace) -10...+50 

Chladící kapalina -40...+130 

Motorový olej -40...+130 

Akumulátor -40...+100 

Palivo -40...+120 

Vzduch v pneumatikách -40...+120 

Spaliny 100...+1000 

Třmen kotoučové brzdy -40...+2000 

 
 
 
 

 
 

Obr. 9: Charakteristika snímače teploty NTC 
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2.6. Mikromechanické snímače tlaku 
 

2.6.1. Použití 
 
Snímač tlaku v sacím potrubí a snímač tlaku přeplňování 
 Tento snímač měří absolutní tlak v sacím potrubí mezi dmychadlem a motorem 
(typický 250 kPa příp. 2,5 bar) vůči referenčnímu vakuu a nikoli vůči vnějšímu tlaku. Tím je 
možné určit hmotnost vzduchu a regulovat tlak přeplňování podle požadavků motoru. [1] 
 
 Snímač okolního tlaku 
 Tento snímač je umístěn v řídicí jednotce nebo v prostoru motoru. Jeho signál slouží ke 
korekci hodnot požadovaných pro regulační okruhy v závislosti na nadmořské výšce, např. 
recirkulace spalin nebo regulace tlaku přeplňování. Tím lze zohlednit různou hustotu okolního 
vzduchu. Snímač okolního tlaku měří absolutní tlak (60 až 115kPa) . [1] 
 
Snímač tlaku oleje a paliva: 

Snímače tlaku oleje se montují k olejovému filtru a měří absolutní tlak oleje, aby mohlo 
být určeno namáhání motoru pro servisní ukazatele. Rozsah měřeného tlaku je 50 až 1000kPa. 
Měřící buňka se pro svou vysokou odolnost vůči médiím používá také k měření tlaku 
v nízkotlaké části palivové soustavy. Je namontován v nebo na palivovém filtru. Pomocí jeho 
signálu se sleduje stupeň znečištění filtru (měřící rozsah 20 až 400kPa) . [1] 
 

2.6.2. Konstrukce 
 Konstrukce je provedena s referenčním vakuem na straně struktury. Měřící buňka je 
srdcem mikromechanického snímače tlaku. Skládá se z křemíkového čipu (obrázek 10), do 
kterého je mikromechanicky vyleptaná tenká membrána. Na membráně jsou nadifundovány 
čtyři roztažné rezistory, jejichž elektrický odpor se mění v závislosti na mechanickém napětí. 
Víčko, pod kterým je uzavřeno referenční vakuum, obklopuje měřící buňku na straně struktury 
a utěsňuje ji (obrázek 11). V pouzdru snímače tlaku může být integrován ještě snímač teploty, 
jehož signál se vyhodnocuje nezávisle. Jedno pouzdro snímače tak postačuje k měření jak tlaku, 
tak i teploty v jednom místě. [1] 
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Skleněná patice (pyrex) 

Obr. 10: Měřící buňka snímače tlaku s referenčním vakuem na straně struktury  
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Obr. 11: Měřící buňka snímače tlaku s víčkem a referenčním vakuem na straně struktury 
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2.6.3. Způsob činnosti 
 V závislosti na měřeném tlaku se membrána měřící buňky různě prohýbá (10 až 
1000µm). Čtyři roztažné rezistory na membráně mění svůj elektrický odpor v závislosti na 
vznikajícím mechanickém napětí (piezorezistivní jev).  
 Měřící rezistory jsou na křemíkovém čipu umístěny tak, aby při deformování 
membrány u dvou měřících rezistorů jejich odpor rostl a u dvou dalších klesal. Měřící rezistory 
jsou zapojeny ve Wheatstonově můstkovém zapojení (obrázek 12). Změnou odporů se  mění 
také poměr elektrických napětí na měřících rezistorech. Tím se mění měřené napětí UM. Toto 
dosud nezesílené měřené napětí je tak měřítkem pro tlak na membráně. 
 Při můstkovém zapojení je k dispozici větší měřené napětí než při vyhodnocování 
jediného odporu. Wheatstonovo můstkové zapojení tak zvyšuje citlivost snímače. 
 Strana membrány se strukturou, na kterou nepůsobí tlak, je vystavena referenčnímu 
vakuu (obrázek 11), takže snímač měří absolutní hodnotu tlaku.  
 Elektronika pro zpracování signálu je integrována na čipu a má za úkol zesilovat napětí 
z můstku, kompenzovat vliv teploty a linearizovat tlakovou charakteristiku. Výstupní napětí se 
pohybuje v rozsahu 0 až 5V a přes vývody je propojeno k řídicí jednotce. Tato řídicí jednotka 
vypočítá z tohoto výstupního napětí tlak (obrázek 13). [1] 
 
 
 

 
 

R2 

R2 R1 

R1 

UM U0 

Obr. 12: Zapojení Wheatstonova můstku 
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2.6.4. Příklady tlaků pro různé aplikace 
Měření tlaku se provádí přímo, prostřednictvím deformování membrány nebo 

snímačem síly.  
 
V následující tabulce 2 jsou uvedeny příklady tlaků pro různé aplikace. [2]  
 
Tabulka 2: 
Různé aplikace Tlak [bar] 
Tlak v sacím potrubí přip. tlak přeplňování u vstřikování benzínu 1 až 5  

Brzdící tlak u elektropneumatických brzd 10  

Tlak vzduchového odpružení u vzduchem odpružených vozidel 16 

Tlak v pneumatikách příp. regulace tlaku v  pneumatikách 5 

Tlak v hydraulickém zásobníku u ABS a servořízení 200 

Tlak chladiva u klimatizačních systému  35 

Modulační tlak u automatických převodovek 35 

Brzdící tlak v hlavním brzdícím válci při elektronicky řízených brzdách 200 

Přetlak nebo podtlak v nádrži 0,5 

Tlak ve spalovacím prostoru pro rozpoznání zapalování a klepání 100 

Tlak elementu vstřikovacího čerpadla nafty u el. řízení vznětového motoru 1000 

Tlak paliva v tlakovém zásobníku (Common Rail) nafty 1500 příp. 1800 

Tlak paliva v tlakovém zásobníku (Common Rail) benzínu 100 

 

 

V 

kPa 
Tlak 

Výstupní 
napětí 

4,65 

1,87 

100 250 

Obr. 13: Mikromechanický snímač tlaku přeplňování (charakteristika, příklad)  
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2.7. Piezoelektrický snímač klepání KS 
2.7.1. Použití 
 U zážehových motorů se může za určitých abnormálních podmínek vyskytovat typické 
„klepání“ omezující nárůst výkonu a účinnosti motoru. Tento nežádoucí spalovací proces se 
nazývá detonační spalování  nebo-li klepání a je následkem samozápalů částic směsi, které se 
nestačily zapálit od postupně prohořívající směsi zapálené jiskrou svíčky. Normálně zahájené 
spalování a kompresní tlak vytvořený pístem ve válci způsobují tlak a zvýšení teploty, které 
vede k samozápalům koncových plynů (ještě nespálené směsi). Vyskytují se zde rychlosti 
hoření více jak 2000 m/s, přičemž u normálního spalování je to asi 30 m/s. Při tomto 
nárazovém spalování dochází lokálně v koncových plynech k prudkému zvýšení tlaku. Tím 
vzniklé tlakové vlny se rozpínají a narážejí na stěny spalovacího prostoru. Při déle působícím 
klepání mohou tlakové vlny a zvýšené tepelné zatížení způsobit mechanická poškození těsnění 
pod hlavou pístů a v oblasti ventilů v hlavě válců. [3] 
 

2.7.2. Konstrukce a způsob činnosti 
 Hmotnost působí na základě své setrvačnosti tlačnými silami v rytmu budících kmitů 
na kruhový piezoelektrický prvek. Tyto síly vyvolávají v keramice posun náboje. Mezi spodní a 
horní stranou keramiky vniká elektrické napětí, které se snímá kontaktními kruhovými 
ploškami a dále zpracovává v řídicí jednotce. Citlivost je výstupní napětí na jednotku zrychlení 
[mV/g]. Napětí dodávané snímačem je pomocí střídavého napěťového zesilovače s vysokým 
vstupním odporem vyhodnotitelné např. v řídicí jednotce zapalování nebo systému řízení 
motoru Motronic (obrázek 14) . [1] 
 

2.7.3. Umístění 
Umístění snímače klepání se u daného motoru volí tak, aby mohlo být rozpoznáno klepání z 
každého válce. Obvykle je to na širší straně bloku motoru, aby vznikající signály (kmity šířící 
se tělesy) mohly být vedeny z místa měření na bloku motoru bez rezonancí a v souladu s 
uvedenou charakteristikou přímo do snímače upevněného šroubem. [1]  
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2.8. Snímač otáček kola 
 Pasivní snímač otáček kola se skládá z permanentního magnetu, který je ovinut cívkou. 
V poslední době se ve větší míře používají tzv. aktivní snímače otáček kol. Přednosti oproti 
indukčně pracujícím snímačům je, že mají schopnost snímat otáčky od klidového stavu, což má 
např. význam u protiprokluzových regulačních systémů v okamžiku rozjezdu vozidla. [4] 
 
 

2.9. Snímač hladiny paliva v nádrži 
 

2.9.1. Použití  
Snímač hladiny paliva má za úkol snímat aktuální stav hladiny palivové nádrže a 

dodávat odpovídající signál řídicí jednotce nebo ukazateli na přístrojové desce vozidla. Spolu 
s elektrickým palivovým čerpadlem, palivovým filtrem, aj., je součásti vestavných modulů, 
které jsou umístěny v palivových nádržích na benzín nebo naftu a zjišťují bezporuchové 
zásobování motoru palivem. [2] 

 
 
 

Bez klepání 

S klepáním 

a) 

b) 

c) 

a) 

b) 

c) 

Obr. 14: Signály snímače klepání  a) Skutečný průběh tlaku ve válci 
b) Odfiltrovaný tlakový signál 
c) Snímač klepání 
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2.9.2. Konstrukce 
 Snímač hladiny se skládá ze zapouzdřeného, proti vniknutí paliva utěsněného 
potenciometru, zapojeného jako proměnný odpor. Potenciometr je opatřen ramenem běžce 
(pružina běžce), oporovými drahami, deskou s rezistory a elektrickými přípojkami. [2] 
 

2.10. Obecně snímače polohy (dráha, úhel) 
Nejjednodušší a nejlevnější je potenciometrický snímač. Pohyb plynového pedálu 

(akcelerace), vzdouvající klapky (KE – Jetronic a L Jetronic), snímač úhlu škrtící klapky (M - 
Mototronic) nebo plováku v palivové nádrži se převádí na pohyb jezdce potenciometru na 
odporové dráze. Ta je připojena přes další odpory k napájecímu napětí. Na jezdci 
potenciometru je napětí úměrné k jeho poloze. Odporová dráha musí být zatěžována pouze 
proudem 1 mA, aby se neohřívala. Nevýhodou je mechanické opotřebení a nadzvednutí běžce 
při velkém zrychlení a vibracích. Často má potenciometr dvě odporové dráhy. Jednu měřící 
s velkým odporem a jednu snímací z vodivého materiálu. [2] 

 

2.11 Snímač plynového pedálu 
 

2.11.1. Použití 
 U běžného řízení motoru zadává řidič svůj požadavek např. na zrychlení, konstantní 
nebo snižující se rychlost jízdy tím, že pedálem akcelerace ovládá mechanicky přes lanovod 
nebo táhlo škrtící klapku zážehového motoru. U elektronických systémů řízení motoru přebírá 
snímač pedálu akcelerace funkci mechanického propojení. Snímá dráhu, popř. úhel natočení 
pedálu a tuto informaci předává ve formě elektrického signálu řídicí jednotce. 
 Hlavní součásti je potenciometr, na kterém se v závislosti na poloze pedálu akcelerace 
nastavuje napětí. Pomocí charakteristiky snímače, uložené v pamětí, přepočítává řídicí jednotka 
toto napětí na relativní dráhu pedálu, příp. úhlovou polohu jeho hřídele. [2]  
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3. PRAKTICKÁ ČÁST 
 Hlavním úkolem bylo navrhnout a následně realizovat terminál pro měření čidel a 
snímačů v podobě boxu, který je součástí řídicí jednotky a má své místo v motorové části 
vozidla. Po realizaci terminálu byly proměřeny dostupné snímače, jejichž průběhy jsou 
uvedeny v příloze č. II. 

 

3.1 Terminál 
 Výsledná konstrukce hardwarového terminálu je na obrázku 15. Terminál je fyzicky 
připojen k jednotlivým signálovým vodičům, které jsou napájeny z jedné části na patici samce a 
z druhé části na patici samice. Následně jsou spojeny s řídicí jednotkou vozidla. Dále byly  na 
obrázku 16 vyvedeny tři signály (signál váčkového hřídele, signál lambda sondy před 
katalyzátorem a signál lambda sondy za katalyzátorem) a uchyceny v automobilu poblíž 
terminálu. 
 
Použité komponenty: 

• box o rozměrech  230 x 188 x 216 (délka x šířka x výška) 

• Patice EDC16 (samec)  1ks 

• Patice EDC16 (samice)  1ks 

• Zdířky    67ks 

• Krokosvorky   2ks 

• Propojovací vodiče   
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Obr. 15: Terminál pro měření snímačů. 
 

 
Obr. 16: Vyvedení zdířek pro signál váčkového hřídele, lambda sondy před a za katalyzátorem. 
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3.2 Přístrojové vybavení pro odměření snímačů z terminálu 
 
Tato zařízení na obrázku 17 a 18 slouží pro měření výsledných charakteristik snímačů  

z automobilu.  
Diagnostické zařízení BOSCH nabízí profesionální automobilový servis s kompletním 

diagnostickým systémem s měřením modulu, PC, tiskárny aj. Dále obsahuje systém software 
plus, který obsahuje obecné testy a připojení, software pro signálový generátor, multimetr a 
osciloskop. Součásti je KTS a ESI[Tronic] software jako integrované příslušenství a scan 
diagnostiky. [5]  
 Vehicle Bus Analyzer: LeCroy VBA64Xi dekóduje CAN sériová data. Konstrukce je 
v plném rozsahu CAN. Zobrazuje elektrické signály (čidla, akční členy, napětí, aj.), které 
ovlivňují CAN sběrnici. K tomuto analyzátoru mohou být připojeny až čtyři různé CAN 
sběrnice dekódovány na jedné časové základně. [6] 
   

                       
Obr. 17: Diagnostické zařízení BOSCH Obr. 18: Osciloskop LeCroy VBA64Xi  
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3.3 Umístění a upevnění terminálu v automobilu 
 

Umístěni terminálu (1) v automobilu, jak můžete vidět na obrázku 19, je po demontáži 
klaksonu na spolujezdcově straně, těsně nad silentblokem motoru. Je upevněn šroubem k pravé 
straně a bílými kurtami (2). V horní části obrázku jsou vyvedeny tři zdířky (3) z větší patice 
řídicí jednotky. Vstupy a výstupy z terminálu (4) byly vedeny pod horní části rámu až k řídicí 
jednotce (5), která se rozpojila a připojil se na ni terminál. 

 

 

 
Obr. 19: Umístění a upevnění terminálu v automobilu Hyundai i30 
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4. ZÁVĚR 
  

V bakalářské práci jsem se seznámil se snímači a čidly elektronického řízení motoru, 
které zajišťují snímání fyzikálních veličin a požadovaných hodnot. Tyto údaje jsou dále 
využívány např. elektronickými systémy bezpečnosti jízdy, komfortu řidiče a elektronickým 
systémem palubních přístrojů. 

V této práci jsou zahrnuty různé typy snímačů a čidel, které jsou tzv. smyslovými 
orgány automobilu, bez kterých by se automobil neobešel. V principu se tyto snímače využívají 
k převedení fyzikální veličiny na elektrický signál. Mým úkolem byla realizace hardwarového 
terminálu pro zjednodušení  měření v motorovém prostoru vozidla a následné srovnání 
výsledků se skutečnými hodnotami. V této realizaci jsem se musel vypořádat s problémy, které 
nastaly. V průběhu zkoušení terminálu se nezobrazil průběh váčkového hřídele. Později se 
ukázalo, že byl umístěn na vedlejší patici řídicí jednotky a musel se tudíž vyvést. Obdobně se 
musel vyvést signál lambda sondy před katalyzátorem a signál lambda sondy za katalyzátorem.  

Ze srovnání prezentovaných výsledků (průběhů) získávaných s využitím terminálu 
s průběhy naměřenými přímo na jednotlivých snímačích je vidět, že tento terminál pracuje 
správně a výsledné charakteristiky odpovídají skutečnosti. Než byly vlastnosti realizovaného 
terminálu proměřeny a srovnány, seznámil jsem se s ovládáním diagnostického zařízení 
BOSCH a osciloskopu LeCroy.  
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