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Přílohy 

Seznam příloh: 

1)  Výrobní výkresy 

2) Seznam objednaných  součástí 

3)  Typizovaná laboratorní úloha 

4) Vzorový protokol 
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Seznam objednaných součástí 

Název Objednací číslo SKF Počet kusů 
Kuli čkové ložisko, jedno řadé, 
těsnění na obou stranách  61802-2RS1 

2x 

Kuli čkové ložisko, jedno řadé, 
těsnění na obou stranách  61905-2RS1 

2x 

Standardní řemenice pro 
ozubené řemeny s kuželovým 
pouzdrem L050 

PHP 18L050TB 
1x 

Standardní řemenice pro 
ozubené řemeny s kuželovým 
pouzdrem L050 

PHP 36L050TB 
1x 

Synchronní řemen L 
PHG 345-L-050 

1x 

Řemenice pro klínové řemeny s 
úzkým průřezem a kuželovým 
pouzdrem 1 drážka SPZ 

PHP 1SPZ100TB 
 

1x 

Řemenice pro klínové řemeny s 
úzkým průřezem a kuželovým 
pouzdrem 1 drážka SPZ 

PHP 1SPZ50TB 
 

1x 

Klasický klínový řemen 10/Z 
PHG Z28.5 

1x 

Metrické pouzdro 
PHF 

TB1108X15MM 

1x 

Metrické pouzdro 
PHF 

TB1108X25MM 

1x 

Metrické pouzdro 
PHF 

TB1210X25MM 

1x 

Metrické pouzdro 
PHF 

TB1008X14MM 

1x 
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Zadání: 

1. Na předloženém přípravku pro ověřování vlastností snímačů otáček a polohy, ověřte 
statické a dynamické vlastnosti vybraných typů snímačů.  

2. Statické vlastnosti 
• Měřením zjistěte vnitřní odpor následujících snímačů: 

a) snímač polohy klikového hřídele 047 906 433 

b) snímač polohy vačkového hřídele 03D 907 603 

c) snímač polohy ujeté vzdálenosti 6QD 919 149A 

• Vyjádřete se k technologickému provedení snímačů(indukční Hallův) 
3. Dynamické vlastnosti 

• S využitím osciloskopu analyzujte výstupní signály výše uvedených tří typů 
snímačů 

• Změřte převodní charakteristiku snímače polohy klikového hřídele(047 906 433) 
Umax = f(d) 
Umax ... špičkové napětí(u harmonického průběhu se vyskytuje v ¼ a ¾ periody) [V] 
d ... velikost vzduchové mezery [mm] 

• Změřte vliv velikosti vzduchové mezery na výstupní signál snímače polohy 
vačkového hřídele(03D 907 603) 

• Změřte vliv velikosti vzduchové mezery na výstupní signál snímače ujeté 
vzdálenosti(6QD 919 149A) 

 
Bezpečnostní opatření: 
Veškeré přístroje musí být zapojeny a připraveny k měření před roztočením modelu. 

VŠB-TU 
Ostrava 

AUTOMOBILOVÁ ELEKTRONIKA  
Fakulta 

elektrotechniky a 
informatiky 

Datum měření: 
 

1. Snímače otáček a polohy 

Jména, studijní skupiny: 
 

 
Hodnocení: 
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Teoretický úvod: 

Induk ční snímače otáček 

Skládají se obecně ze tří hlavních magnetických součástí: nehybná cívka, část magneticky 
měkkého železa, trvale magnetická část. 

Změna magnetického toku  potřebná k vytváření výstupního napětí je způsobována 
otáčením ozubeného kola. 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. Amplituda signálu je přímo úměrná 
vzduchové mezeře mezi snímačem a ozubeným kolem, velikosti zubů a především otáčkám 
ozubeného kola. Proto se prahové hodnoty vstupních obvodů v řídící jednotce dynamicky 
přizpůsobují otáčkám. 

 

Obr. 1– Indukční snímač otáček a jeho výstupní signál 
 

Hallovy snímače otáček – Magnetostatické snímače 

Pro měření stejnosměrného magnetického pole magnetostatickými snímači jsou používány 
také galvanomagnetické jevy  - Hallův jen a Gaussův jev. 

Hallův jev se vyhodnocuje pomocí tenkých polovodičových destiček, kterými protéká 
elektrický proud a zároveň prochází magnetické pole. Jsou-li proud a magnetická indukce na sebe 
kolmé, lze příčně ke směru proudu naměřit Hallovo napětí UH, úměrné velikosti magnetického 
pole. Zároveň se zvyšuje odpor destičky podle parabolické charakteristiky (Gaussův jev, 
magnetorezistor). Příčinou těchto jevů je působení magnetického pole na elektrony, které jsou 
nositeli elektrického proudu. 

Za použití křemíkové technologie a miniaturizace do integrovaného obvodu je možné tento 
Hallův prvek přímo zkombinovat se zesilovačem výstupního Hallova napětí a vyhodnocovacím 
obvodem. Vznikne tak integrovaný Hallův spínač/sonda, která na výstupu poskytuje dvoustavový 
logický signál. 
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Obr. 2 – Princip Hallova snímače  Obr. 35 – Schéma měřícího zapojení 
 

Schéma zapojení: 

 
Obr. 4. Schéma zapojení 
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Zadání: 

4. Na předloženém přípravku pro ověřování vlastností snímačů otáček a polohy, ověřte 
statické a dynamické vlastnosti vybraných typů snímačů.  

5. Statické vlastnosti 
• Měřením zjistěte vnitřní odpor následujících snímačů: 

d) snímač polohy klikového hřídele 047 906 433 

e) snímač polohy vačkového hřídele 03D 907 603 

f) snímač polohy ujeté vzdálenosti 6QD 919 149A 

• Vyjádřete se k technologickému provedení snímačů(indukční Hallův) 
6. Dynamické vlastnosti 

• S využitím osciloskopu analyzujte výstupní signály výše uvedených tří typů 
snímačů 

• Změřte převodní charakteristiku snímače polohy klikového hřídele(047 906 433) 
Umax = f(d) ;n = konst. [ot/min] 
Umax ... špičkové napětí ( u harmonického průběhu se vyskytuje v ¼ a ¾ periody) 
[V] 
d ... velikost vzduchové mezery [mm] 

• Změřte vliv velikosti vzduchové mezery na výstupní signál snímače polohy 
vačkového hřídele(03D 907 603) 

• Změřte vliv velikosti vzduchové mezery na výstupní signál snímače ujeté 
vzdálenosti(6QD 919 149A) 

 

VŠB-TU 
Ostrava 

AUTOMOBILOVÁ ELEKTRONIKA  
Fakulta 

elektrotechniky a 
informatiky 

Datum měření: 
21.5.2010 

1. Snímače otáček a polohy 

Jména, studijní skupiny: 
 

Vojtěch Roh 
UB3AEL01 

Hodnocení: 
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Teoretický rozbor: 

Induk ční snímače otáček 

Skládají se obecně ze tří hlavních magnetických součástí: nehybná cívka, část magneticky 
měkkého železa, trvale magnetická část. 

Změna magnetického toku  potřebná k vytváření výstupního napětí je způsobována 
otáčením ozubeného kola. 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. Amplituda signálu je přímo úměrná 
vzduchové mezeře mezi snímačem a ozubeným kolem, velikosti zubů a především otáčkám 
ozubeného kola. Proto se prahové hodnoty vstupních obvodů v řídící jednotce dynamicky 
přizpůsobují otáčkám. 

 

Obr. 1 – Indukční snímač otáček a jeho výstupní signál 
 

Hallovy snímače otáček – Magnetostatické snímače 

Pro měření stejnosměrného magnetického pole magnetostatickými snímači jsou používány 
také galvanomagnetické jevy  - Hallův jen a Gaussův jev. 

Hallův jev se vyhodnocuje pomocí tenkých polovodičových destiček, kterými protéká 
elektrický proud a zároveň prochází magnetické pole. Jsou-li proud a magnetická indukce na sebe 
kolmé, lze příčně ke směru proudu naměřit Hallovo napětí UH, úměrné velikosti magnetického 
pole. Zároveň se zvyšuje odpor destičky podle parabolické charakteristiky (Gaussův jev, 
magnetorezistor). Příčinou těchto jevů je působení magnetického pole na elektrony, které jsou 
nositeli elektrického proudu. 

Za použití křemíkové technologie a miniaturizace do integrovaného obvodu je možné tento 
Hallův prvek přímo zkombinovat se zesilovačem výstupního Hallova napětí a vyhodnocovacím 
obvodem. Vznikne tak integrovaný Hallův spínač/sonda, která na výstupu poskytuje dvoustavový 
logický signál.. 
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Obr. 2 – Princip Hallova snímače  Obr. 3 – Schéma měřícího zapojení 
 
Schéma zapojení: 

 
Obr. 4 . Schéma zapojení 

 

Použité přístroje a pomůcky: 

Osciloskop LeCroy VBA64Xi 600MHz 
Multimetr Agilent 
Posuvné měřidlo 
Klíč plochý 9mm 

 

Postup měření: 

Ad 1)Vnitřní odpor snímačů změříme ohmmetrem přiložením na příslušné konektory ve 
svorkovnici. Například, při měření vnitřního odporu induktivního snímače, přiložíme na svorky S1 
a S2. Model při tomto měření není v pohybu. 

Ad 2) Pro analýzu signálů ze všech tří snímačů musíme tyto napojit na napájení a připojit sondy 
osciloskopu. Po připojení všech zařízení a jakmile je měření připraveno, můžeme roztočit model a 
sledovat průběhy na osciloskopu. 
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Při proměřování převodní charakteristiky indukčního snímače klikové hřídele a při měření 
závislosti výstupního signálu na velikosti vzduchové mezery Hallových snímačů, musíme vždy 
model zastavit, odšroubovat snímač z uchycení a pomocí podložek změnit vzduchovou mezeru. 
Velikost vzduchové mezery určíme z celkové tloušťky použitých podložek. Základní mezera bez 
podložek je nastavena na cca 0,5mm. Po opětovném roztočení modelu na stejné otáčky, můžeme 
změřit vliv změny na výstupní signál osciloskopem.  

Vlastní vypracování: 

Ad 1) Měření statických vlastností snímačů 

Byly naměřený následující hodnoty vnitřních odporů: 

Název / Typ snímače Naměřený vnitřní odpor [Ω] 

Idukční snímač klik. hřídele / 047 906 433 399 

Hallův snímač – vačka / 03D 907 603 1,6M 

Hallův snímač – ujeté km / 6QD 919 149A 10M 

Tabulka 1 – Vnitřní odpory snímačů 
 

Vyjádření k technologickému řešení snímačů: 

Indukční snímač je elektromagnetický generátorový snímač využívající ke své funkci 
fyzikálního principu elektromagnetické indukce. Skládá se z cívky s jádrem a magnetu. Magnetické 
pole se uzavírá přes feromagnetické materiály. Má 2 vývody. Nepotřebuje žádné napájecí napětí. 
Má malý vnitřní odpor a odolnou konstrukci, tyto vlastnosti ho předurčují k použití v nehostinných 
podmínkách jako je například měření otáček klikového hřídele v bloku motoru.  

Hallovy snímače využívají ke své funkci fyzikálního principu Hallova jevu, který je popsán 
výše. K tomuto potřebují konstantní napájecí napětí. Mají 3 vývody. Obsahují vyhodnocovací 
integrované obvody které poskytují výstupní obdélníkový otáčkový signál. Tento je vhodný 
k přímému vyhodnocení v ŘJ. Díky této integrované elektronice se nehodí pro aplikace 
v nevlídném prostředí tak jako indukční snímače.  

Ad 2) Měření dynamických vlastností snímačů 

- Analýza signálů všech tří typů snímačů 
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Obr. 5– Výstupní signál indukčního snímače polohy klikového hřídele 
 

 

Obr.6 – Výstupní signál Hallova snímače polohy vačkového hřídele 
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Obr. 736 – Výstupní signál Hallova snímače ujeté vzdálenosti 
 

- Měření dynamických vlastností indukčního snímače polohy klikového hřídele 
047 906 433 

Měření závislosti Umax = f(d); n = konst  
Měření probíhalo při konstantních otáčkách 180ot/minutu.  

1min18060
132

4,398
60 −⋅=⋅=⋅= ot

z

f
n  

f...frekvence 

z...počet zubů na měřeném kole ( setrvačník má 132z) 

Naměřené hodnoty: 

Vzduchová mezera d 
[mm] 

Špičkové napětí Umax 

[V] 

0,6 2,61 

1,05 1,95 

1,4 1,24 

2,1 0,483 

2,3 0,299 

2,55 0,272 

2,9 0,202 

3,8 0,05 

Tabulka 2 – Tabulka naměřené závislosti Umax=f(d) 
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Graf: 

 

Obr. 8 – graf naměřené závislosti Umax=f(d) 
 

- Měření dynamických vlastností Hallova snímače polohy vačkového hřídele 03D 907 603 

Tabulka naměřené závislosti velikosti vzduchové mezery na výstupní signál: 

Vzduchová mezera d 
[mm] 

Stav signálu 

0,5 Špatný 

0,85 Špatný 

1,2 Funkční 

1,85 Funkční 

2,2 Funkční 

2,35 Špatný 

2,85 Nefunguje 

3,9 Nefunguje 

Tabulka 3 – stav výstupního signálu v závislosti na vzduchové mezeře 

Špatný ... signál ze snímače je přerušovaný 

Funkční ... signál ze snímače je v pořádku 

Nefunguje ... snímač neposkytuje žádný signál 
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Příklad naměřených signálů při různých otáčkách: 

 

Obr. 9– Výstupní signál Hallova snímače otáček vačky při 41 ot/min 
 

 

Obr. 10– Výstupní signál Hallova snímače otáček vačky při 81,8 ot/min 
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- Měření dynamických vlastností Hallova snímače ujeté vzdálenosti  6QD 919 149A 

Tabulka naměřené závislosti velikosti vzduchové mezery na výstupní signál: 

Vzduchová mezera d 
[mm] 

Stav signálu 

0,5 Funkční 

0,85 Funkční 

1,2 Funkční 

1,85 Funkční 

1,95 Špatný 

2,15 Nefunguje 

Tabulka 11- stav výstupního signálu v závislosti na vzduchové mezeře 
 

Příklad naměřených signálů při různých otáčkách: 

 

Obr. 12- Výstupní signál Hallova snímače ujeté vzdálenosti při 215 ot/min 
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Obr. 13 - Výstupní signál Hallova snímače ujeté vzdálenosti při 113 ot/min 
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Závěr:  

Pří měření statických vlastností jsme si ověřili fakt, že indukční snímač má malý vnitřní 
odpor(400Ω), který je daný vlastně převážně jen odporem vinutí cívky. Díky nízkého odporu není 
tak náchylný na rušení. Zatímco u Hallových snímačů jsme se malých odporů nedoměřili, 
vykazovaly mezi vývody buďto velmi vysoký odpor nebo nevodivé spojení. Toto je dáno 
zapojením vnitřní elektroniky snímače. 

Při měření dynamických vlastností snímačů jsme prvně analýzou výstupních signálů 
z jednotlivých snímačů sledovali jejich chování. Indukční snímač poskytuje sinusový signál jehož 
amplituda je značné závislá na otáčkách. Každému zubu odpovídá jedna perioda signálu. Hallovy 
snímače poskytují obdélníkové signály. Úroveň napětí kladných pulsů je dána velikostí napájecího 
napětí. Snímač otáček vačky, který je napájen 5V poskytuje výstupní kladné pulsy o napětí úrovně 
5V. Snímač ujeté vzdálenosti napájený 12V pak poskytuje pulsy stejné hodnoty. Frekvence signálu 
všech snímačů je přímo úměrná otáčkám a počtů zubů měřeného kola. 

Měřením převodní charakteristiky Umax = f(d) při n = konst. indukčního snímače jsme 
dospěli k závěru že úroveň výstupního signálu je kromě otáček značně závislá i na velikosti 
vzduchové mezery. Se zvětšování mezery amplituda výrazně klesá. Závislost můžeme označit za 
lineální. 

Měření závislosti velikosti vzduchové mezery na výstupní signál Hallových snímačů 
prokázalo, že Hallovy snímače potřebují k jejich správné funkci přesně definovanou velikost 
vzduchové mezery v určitém rozmezí. Pokud toto není splněno, snímače poskytují buďto neúplný 
signál(vynechávají) nebo neposkytují signál žádný. U Hallova snímače vačky bylo toto rozmezí 
vzdálenosti, kdy snímač pracuje korektně, stanoveno na 1mm – 2,2mm. Vynechávaní signálu je 
dáno nejspíš přebuzením či špatným buzením obvodu snímače vlivem příliš malé nebo v opačném 
případě velké vzduchové mezery. Vyhodnocením této skutečnosti řídící elektronikou snímače a 
jeho následným restartováním. Hallův snímač ujeté vzdálenosti pak potřeboval vzduchovou mezeru 
menší než 1,9mm 


