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Abstrakt 

Bakalářská práce je zaměřena na teplotní snímače pro elektronické systémy řízení 

záţehových a vznětových spalovacích motorů.  V první části bakalářské práce jsem definoval 

teplotní snímače.  Ve druhé části jsem vysvětlil jak pracuje řídicí systém automobilu a jaký je vliv 

teplotních snímačů na spalovací motory.  Ve třetí části jsem provedl praktickou analýzu teplotních 

snímačů a hodnotil jejich vliv na řízení spalovacích motorů.  Ve čtvrté části jsem porovnal hodnoty 

vlastního měření s teoretickými předpoklady. 

 

Abstract 

The bachelor's thesis is focused on the temperature sensors for electronic control systems of 

spark ignition and diesel combustion engines.  In the first part of the thesis I defined the temperature 

sensors.  In the second part I explained how the engine control system works and what is influence of 

the temperature sensors on the combustion engines.  In the third part I realized the practical analysis 

of the temperature sensors and I evaluated their influence on the combustion engine control systems.  

In the fourth part of the thesis I compared my own data measurements with theoretical hypothesis. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
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Teplotní koeficient  
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BE 
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Co 
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Teplotní koeficient 

Kobalt 
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ČSN 

Cu 

Československá norma 
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E Termoelektrické napětí (V) 

Fe 
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Ţelezo 

Chrom-hliník 

Kelvin 
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k 

Mn 

Ni 

Pt 

PVC 

ppm/⁰C 

R 

Materiálová konstanta 

Součinitel prohnutí bimetalu 

Mangan 

Nikl 

Platina 

Polyvynilchlorid 
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R0 

R1 

Rh 

Odpor snímače při 0 °C 

Referenční rezistor 

Rhodium 

(Ω) 

(Ω) 

RT Teplotně závislý odpor (Ω) 

RTD Odporové teplotní snímače  

t Teplota (⁰C) 

T Teplota měřeného tělesa (K) 

tm Teplota spoje materiálu (K) 

T0 Počáteční teplota (K) 

ts Teplota spoje materiálu (K) 

U Napětí (V) 

V Volt  

Vref Zdroj napětí (V) 

VTH 

WT 

Výstupní napětí děliče 

Poměrná změna odporu 

(V) 

Zn Zinek  

α Teplotní součinitel odporu (K
-1

) 

αAB 

β 

Materiálová konstanta  

Termistorová konstanta 
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1. Úvod 

 

Teplotní snímače vyuţívají základní fyzikální veličinu – teplotu. K měření teploty se vyuţívá 

fyzikálních a chemických principů například změna odporu, velikost napětí, roztaţnost materiálu, 

proměnnost hustoty, změna skupenství.  

Na těchto principech se konstruují snímače teploty odporové, polovodičové, termočlánky, 

bimetaly, atd. Snímače teploty se pak vybírají podle jejich typu a vlastností. Určující pro jejich uţití 

je závislost napětí a odporu na teplotě, netečnost materiálu, přesnost měření, sloţitost zapojení, 

rozměry a cena. 

Úkolem praktické části bakalářské práce bylo provést měření závislosti odporu na teplotě u 

teplotních snímačů. V laboratoři Automobilové elektroniky byla měření prováděna na odporovém 

kovovém snímači Pt 100, na NTC termistorech dvouvodičových a čtyřvodičových. Dále pak byl 

nahrazen NTC termistor proměnným odporu a měřena doba vstřiku paliva na automobilu Hyundai 

i30.       

Snímače teploty jsou důleţitým prvkem automobilu, které jsou umístěny např. v sání, 

chladícím okruhu, turbodmychadlu a klimatizaci. Řídící jednotka automobilu vyhodnocuje ze 

snímačů a čidel poţadovaných hodnot údaje, kterými reguluje chod motoru automobilu. Bez jejich 

činnosti by se zvýšila hodnota emisí, spotřeba paliva, sníţil by se výkon a řízení vozidla by nebylo 

zdaleka tak komfortní, jak u současných vozů je. 
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2.  Snímače teploty 

Ve 2. kapitole jsou charakterizovány reţimy snímačů a jejich základní zapojení, je zde 

stručně popsán současný stav kontaktních snímačů teploty z pohledu jejich typových vlastností, 

rozsahů a přesností. Dále jsou popsány principy snímačů a struktura kontaktních snímačů s 

elektrickým výstupním signálem. Důraz je kladen na nová provedení, materiály a trendy v této 

oblasti techniky. 

Snímače teploty se obvykle skládají ze standardního měřicího řetězce sestavené z čidla, 

převodníku a vyhodnocovací a zobrazovací jednotky. Čidlo převede teplotu na elektrický signál. 

Tento signál se v převodníku zesílí, upraví a většinou digitalizuje. Vyhodnocovací jednotka ho ve 

vhodném tvaru zobrazí a popřípadě uloţí. Převodník a vyhodnocovací jednotka zpravidla tvoří jeden 

celek. 

 

2.1 Režimy snímačů 

Pro velikost výstupního signálu je rozhodující proud procházející snímačem. Dovolené 

proudové zatíţení snímače závisí na jeho konstrukci a pouţití. U snímačů běţné konstrukce je 

elektrický proud přibliţně 10 mA. Průchodem proudu snímačem se mění elektrická energie v teplo, 

které otepluje snímač, přechází do měřeného prostředí. Podle velikosti proudu je moţno snímače 

rozdělit: 

 

 bezproudový reţim  

Ohřívání snímače procházejícím proudem způsobuje minimální chybu měření, která 

se dopočte podle daných vzorců. Tento reţim je typický a pouţívá se ve většině případů. 

 

 proudový reţim 

Pouţívá se např. při měření povrchových teplot. Průchodem proudu je snímač 

zahříván na vyšší teplotu. Pokud se teplota snímače liší od teploty měřeného tělesa, projeví 

se to změnou výchylky ukazatele měřiče. V případě, ţe teplota snímače je stejná jako teplota 

měřeného tělesa, při snímání teploty nedojde ke změně výchylky ukazatele. Předpokládá se, 

ţe proud procházejícím snímačem je moţno regulovat. Vzhledem k tomuto řešení je 

výhodné separovat měřící a vyhřívací obvod. 
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2.2 Základní zapojení snímačů 

Základem zapojení je Wheatstoneův můstek. Wheatstoneův můstek je obvod pouţívaný pro 

měření odporu a malých změn odporu. Pouţívá se pro výchylková měření, kdy odpor RT bývá 

realizován např. odporovým snímačem. Větve můstku se chovají jako děliče napětí. Výstupní napětí 

můstku je pak nelineární funkcí velikosti odporu RT. 

 

 

 

 

 

Obrázek 1. Dvouvodičové zapojení 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2. Třívodičové zapojení 
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Obrázek. 3 Čtyřvodičové zapojení 

 

2.3 Přehled snímačů teploty 

Snímání a následné vyhodnocení teploty se vyuţívá v řadě technických systémů např. u 

automobilů, kotlů, klimatizací.  K těmto účelům se pouţívají tyto pasivní a aktivní teplotní snímače: 

 odporové snímače teploty,  

 polovodičové snímače, 

 termočlánky,   

 bimetaly.  

Výše vyjmenované snímače teploty posílají zpětnovazební informaci o aktuální teplotě do 

řídící jednotky, která ji vyuţívá při rozhodování v případě: 

 nadlimitní teploty, 

 aktivace nebo deaktivace chladícího ventilátoru, 

 teplotní kompenzace.  

Regulace teploty se doplňuje podpůrnými obvody, které pak tvoří jeden z těchto výstupů: 

 logický výstup,  

 napěťový výstup,  

 sériový výstup. 
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Z pohledu konstrukčního řešení je důleţité technické provedení snímače, které nejlépe 

vyhovuje poţadovaným vlastnostem. Za hlavní priority se povaţuje: 

 vysoká přesnost,  

 nízká spotřeba,  

 teplotní rozsah,  

 malé rozměry.  

 

2.3.1 Odporové snímače  

Odporové snímače jsou dvojího druhu a to kovové a RTD. U odporových snímačů je 

hodnota rezistoru závislá na teplotě. K měření teploty se pouţívají dvoupólové rezistory. Tyto 

rezistory se vyrábějí v modifikacích:  

 vinuté drátové rezistory,  

 spékané keramiky,  

 fóliové rezistory,  

 tenkovrstvé rezistory,  

 tlustovrstvé rezistory, 

 rezistory v monokrystalické formě.  

Principem odporových snímačů je převod na napěťový analogový signál proměnným 

rezistorem, který je závislý na teplotě, je přiváděn do děliče napětí a je napájen konstantním 

proudem.  

 

 Kovové odporové snímače  

Platí pro ně vztah:  

 R=R0(1 + αt)             (1) 

 kde α je teplotní součinitel odporu (K
–1

), t je teplota čidla (°C) a R0  je elektrický odpor snímače při 

teplotě 0 °C.   

Při popisu průmyslových odporových snímačů teploty se pouţívá vztah: 
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 Wt = Rt/R0             (2) 

kde Rt je odpor při měřené teplotě, R0 elektrický odpor snímače při teplotě 0 °C a Wt je poměrná 

změna odporu.  

Kovové odporové snímače teploty vyuţívají jako citlivý materiál většinou platinu pro její 

chemickou netečnost, časovou stálost, vysokou teplotu tavení a také pro moţnost dosáhnout vysoké 

čistoty materiálu v rozmezí 99,9 aţ 99,999 procent. Kromě platiny se v menší míře vyuţívají 

materiály jako je nikl, měď, molybden a jiné.  

Platinové odporové snímače se vyrábějí drátkové, tenkovrstvé a tlustovrstvé. Pro drátkovou 

techniku je měřicí rezistor tvořen tenkým drátkem navinutým na vhodné podloţce chráněný např. 

zatavením do keramiky nebo skla. U odporových senzorů teploty vyráběných technikou tenkých 

vrstev se platinový nebo jiný rezistor vytvoří na ploché korundové destičce technikou napařování a 

iontového leptání. Výhoda těchto rezistorů je rychlejší odezva, větší odpor a nízká cena. Drátkové 

rezistory jsou však stálejší v čase a lépe odolávají vibracím. 

U provozních snímačů teploty je důleţitá jejich záměnnost, umoţňující měřit s chybami v 

dohodnutých mezích. Proto jsou normami určeny základní hodnoty rezistorů včetně odchylek. Podle 

normy pro průmyslová odporová čidla teploty ČSN IEC 751 se platinové měřicí rezistory dělí do 

dvou tolerančních tříd podle tabulky 1. 

 

Třída Rozsah teplot (°C) Tolerance (°C) 

A –200 aţ +650 ±(0,15 + 0,002|t|) 

B –200 aţ +850 ±(0,3 + 0,005|t|) 

 

Tabulka 1. Toleranční třídy platinových čidel teploty podle normy ČSN IEC 751 

Standardní hodnota odporu platinového čidla teploty je 100 Ω při teplotě 0 °C. Tento 

standardní snímač se označuje Pt 100. Dále se vyrábějí platinové snímače se jmenovitým odporem 

50, 200, 500, 1000 a 2000 Ω.  

Zvýšením teploty se zvýší amplituda kmitů v krystalové mříţce atomů. Atomy tímto kladou 

větší odpor průchodu elektronů. Lineární závislost elektrického odporu kovů a teploty je základním 

principem fungování teplotních snímačů. Uvedená závislost je v rozsahu teplot 0 aţ 100 °C 

vyjádřena vztahem: 

  RT=R0*(1+At+Bt+C(t-100)t
3
)                       (3) 
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kde je podle ČSN IEC 751 je A = 3,908 3 · 10–3 K
–1

, B = –5,775 · 10
–7

 K
–2

, C = –4,183 · 10
–12

 K
–4

, 

R0 elektrický odpor snímače při teplotě 0 °C (Ω), Rt je odpor při měřené teplotě. 

Průběh závislosti odporu standardního čidla Pt 100 na teplotě je ukázán na obrázku 4. a 

průběh tolerančních mezí čidel tříd A a B podle normy ČSN IEC 751 na obrázku 5. Pro vysoké 

teploty do 1100 °C se vyrábějí vysokoteplotní snímače.  

 

Obrázek 4. Teplotní závislost odporového snímače teploty Pt100 

Obrázek 5. Tolerance standardních měřicích rezistorů Pt 100 podle ČSN IEC 751 
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Odporové snímače teploty se vyrábějí se dvěma nebo čtyřmi vodiči. U snímačů se čtyř 

vodičovým provedením se přičítá odpor vodiče k odporu vlastního senzoru, vzniká tak jistá 

proměnná chyba. 

 

RTD 

Odporové teplotní snímače známé také pod zkratkou RTD, řadíme v souvislosti s měřením 

teploty mezi snímače s vysokou uţitnou hodnotou, které mají: 

 vynikající opakovatelnost měření,  

 nízkou odezvu, 

 vysoká stabilitu, 

 vysokou přesnost, 

 malou chybu driftu,  

 vysoký měřící rozsah.  

Tyto snímače mají téměř lineární závislost odporu na teplotě. Spojitost mezi odporem RTD 

prvku a teplotou se zjednodušuje zapojením podpůrných signálových obvodů. Nelinearita snímacího 

prvku se upravuje mikrokontrolérem, který vyuţívá hodnot linearizační look–up tabulky. 

 

2.3.2 Polovodičové snímače 

 

Termistory  

Termistory pokrývají teplotní rozsah od -100 °C do +150 °C. Dají se vyuţít například při 

shutdownech, spouštěných nadlimitními teplotami. Ve srovnání s jinými čidly nejsou tak přesné, ale 

vyuţívají se z důvodu: 

 nízké ceny,  

 malých rozměrů. 

Nevýhodou termistorů je nelineárnost průběhu odporu v závislosti na teplotě, v některých 

případech vyţadují teplotní kompenzace pomocí look–up tabulky. Termistory se vyrábí z 

polovodičových materiálů, které vykazují kladný (PTC) nebo záporný (NTC) teplotní koeficient.  
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a) PTC termistory 

PTC termistory pracují na principu teplotní závislosti elektrických vlastností zrn legovaných 

piezoelektrických keramických materiálů. Vykazují strmý nárůst měrného odporu v úzkém teplotním 

rozsahu, proto se hojně pouţívají jako součásti samoregulačních topení, proudových omezovačů, atd. 

Druhy PTC termistorů: 

 tlustovrstvé pasty, 

 cermetové pasty. 

Tlustovrstvé pasty s rozsáhlým kladným teplotním koeficientem se uţívají k výrobě 

senzorových prvků pro přímé měření teploty. PTC termistorové cermetové materiály mají po 

nanesení a vypálení teplotní koeficient v rozmezí 3000 – 5000 ppm/°C. Kromě speciálních PTC 

termistorových past se vyuţívá i standardních vodivých a odporových past, které mohou mít teplotní 

koeficient v rozsahu 1000 aţ 5000 ppm/°C. Odporová pasta můţe být nanesena přímo na substrát 

nebo na dielektrickou pastu. Tato modifikace se vyznačuje větší změnou teplotního koeficientu a 

lepší linearitou. Pasty na keramické bázi a polymerní uhlíkové pasty jsou charakteristické prudkým 

nárůstem odporu při určité teplotě a proto se často vyuţívají jako teplotní spínače. Teplotní snímače 

jsou součástí proudových omezovačů. 

Materiály pro tlustovrstvé PTC termistory: 

 speciální termistorové PTC pasty s lineárním nárůstem odporu,  

 běţné vodivé a odporové pasty s velkou teplotní závislostí rezistivity,  

 pasty na keramické bázi s prudkým nárůstem odporu při určité teplotě, 

 polymerní pasty na bázi uhlíku pro spínací PTC termistory. 

Pro cermetové PTC pasty se většinou pouţívají keramické substráty. Pro polymerní uhlíkové 

PTC se pouţívají polyesterové substráty, které mohou být ohýbány do různých tvarů, např. pro 

vytvoření velice lehkých nízkoprofilových a flexibilních samoregulačních topení s vestavěnou 

proudovou ochranou. 

Jako konkrétní příklad PTC termistorové pasty můţe poslouţit cermetový termistorový 

systém řady PTC-2600. Řada PTC-2600 je určena pro výrobu termistorových vrstev s kladným 

teplotním koeficientem. Pouţívá se pro aplikace s poţadavkem na přímé umístění termistoru na 

substrát. Materiály jsou uţitečné tam, kde je poţadována teplotní kompenzace hybridních obvodů a 
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rychlá odezva senzoru. Pokud pouţíváme pastu jako teplotní senzor, obdrţíme lineární odezvu aţ do 

teplot přes 300°C. Pasty řady PTC-2600 mohou být pouţity jako náhrada za diskrétní termistorový 

čip. Výhody spočívají ve sníţení rozměrů současně se sníţením výrobních nákladů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6. Teplotní závislost elektrického odporu PTC termistoru 

b) NTC termistory 

NTC termistory jsou zaloţeny na principu teplotní změny rezistivity u keramických 

polovodičů vyrobených z kovových oxidů, jako např. přesně řízené směsi oxidů Mn, Co, Ni, Cu, a 

Zn. Polovodičové oxidy mají záporný teplotní koeficient, s rostoucí teplotou jejich rezistivita klesá. 

Závislost odporu na teplotě u NTC termistorů lze vyjádřit vztahem: 

                                                                                                  

 
)4(

         

 

kde β je materiálová konstanta nazývaná termistorová konstanta. Teploty je nutno dosadit v 

Kelvinech.  

Do rozsahu 300 °C jsou velice přesné. Typická tolerance termistorů je ±0,1 °C aţ ±0,2 °C 

pro teplotní rozsah 0° C aţ 100 °C. Mají malé rozměry, vysokou rychlost a umoţňují monitorovat 

skokovou změnu teploty. Teplotní koeficient změny odporu se pohybuje v rozsahu –3 aţ –6 % na 
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jeden stupeň Celsia, coţ je podstatně větší hodnota, neţ např. u RTD. Vysoká teplotní závislost 

termistorů nemusí být výhodou při všech aplikacích. 

Tlustovrstvé NTC termistory jsou charakteristické velkou flexibilitou uţití, malými rozměry 

a nízkými výrobními náklady. Tlustovrstvé NTC materiály se pouţívají pro generování signálu, které 

měří okolní teplotu např. teplotní kompenzace elektrického obvodu. Hodí se i pro přímé měření 

teploty na větší vzdálenosti, protoţe teplotní závislost drátového vedení je proti odporu termistoru 

zanedbatelná. Pouţitím technologie tlustých vrstev se dosahuje shodných vlastností i po delší době 

uţívání a není potřeba nové kalibrace termistoru. Této skutečnosti se dnes vyuţívá např. v lékařství. 

Pro výrobu se pouţívá cermet technologie zpracování keramiky, tj. vytvoření a příprava 

prášku z kovového oxidu, mletí a mísení s pojivy, nanesení na substrát a vypálení. Rozměry 

takového snímače jsou běţně čtverce s délkou hrany 0,25mm aţ 1,5mm. Proti okolním vlivům se 

termistory chrání např. fenolickými nebo epoxidovými materiály, PVC nebo polyimidy, případně 

sklem. Stejně jako u PTC past se vyuţívají pro aplikace s poţadavkem na přímé umístění termistoru 

na substrát.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 7. Charakteristika NTC termistoru 

Výhody NTC termistorů: 

 vysoká citlivost vůči změnám teploty,  

 rychlá odezva, 
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 nízká cena. 

Některé aplikace s NTC termistory: 

 nabíjení baterií, 

 napájecí zdroje, 

 kompenzace studeného konce (termočlánky). 

Při teplotách pod 0 °C nebo nad 70 °C vykazuje NTC termistor vysokou nelineární závislost 

odporu na teplotě. Na obrázku 8. je vidět zesilovač určený ke spolupráci s termistorem. Referenční 

rezistor R1 a termistor RT tvoří jednoduchý napěťový dělič, napájený ze zdroje stálého napětí Vref. 

Výstup napěťového děliče Vth je pak přímo závislý na dané teplotě. Celá závislost výstupního napětí 

na teplotě je vidět na obrázku 8. vpravo dole. Na této charakteristice je vidět, ţe v teplotním rozsahu 

od 0 aţ do 70 °C je průběh lineární. Z této charakteristiky vyplývá, ţe při jiných teplotách bez 

přidání podpůrných obvodů nelze dosáhnout vysoké přesnosti.  

 

Obrázek 8. Zapojení termistoru a charakteristika napětí v závislosti na teplotě 

Na obrázku 8. (schéma zapojení vlevo) se na vstup zesilovače přidává odporový řetězec, 

který linearizuje průběh napětí ve vztahu k teplotě. Výstupní napětí z termistoru se zpravidla vede do 

A/D převodníku, který tento napěťový signál digitalizuje. Naměřený napěťový signál se přitom 

převádí na údaje o teplotě pomocí look-up tabulky. Zde nastává zlom okolo teplých nebo chladných 

teplotních extrémů, kde je větší nelineárnost průběhu napětí na teplotě. Toto se odrazí v niţší 

dosahované přesnosti, kterou lze kompenzovat vyšším rozlišením, ale musí být pouţit draţší A/D 

převodník. 
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Jako příklad řešení jsou vhodné aktivní lineární termistory od Microchipu, konkrétně obvody 

MCP9700 a MCP9701. Jsou to levné teplotní snímače s napěťovým výstupem, které nahrazují velké 

mnoţství zapojení s běţnými termistory. Lineárními aktivní termistory jsou odolné vůči šumu ve 

srovnání s běţnými termistory. 

 

Polovodičové monokrystalické snímače 

Polovodičové monokrystalické snímače teploty se vyrábějí z křemíku, germania nebo india. 

V praxi se vyskytují pouze křemíkové snímače. Teplotní závislost je daná tzv. nevlastní 

elektronovou vodivostí za přítomností cizích prvků. S růstem teploty, podobně jako je tomu u kovů, 

se vlivem rozptylu nosičů náboje na mříţce polovodiče zmenšuje pohyblivost těchto nosičů a odpor 

snímače se v závislosti na teplotě parabolicky zvětšuje podle vztahu: 

2

00 )( TTKRRT                                                                                                                        (6) 

kde R0 je odpor senzoru při referenční teplotě T0 a K je materiálová konstanta. 

Pro polovodičové monokrystalické snímače teploty jsou charakteristické: 

  konstantní teplotní součinitel odporu (se střední hodnotou asi 0,01 K
–1

),  

 dlouhodobá stálost,  

 linearita (je lepší neţ u termistorů NTC, ale horší neţ u platinových snímačů), 

 měřicí rozsah (je obvykle od –55 do +150 °C), 

 referenční hodnota odporu (při teplotě 25 °C je obvykle 1 000 nebo 2 000 Ω). 

 

Polovodičové přechody 

Napětí na diodě nebo na přechodu BE u tranzistoru má typickou hodnotu 0,6 V. Toto napětí 

klesá o 2 mV/ °C, coţ je vyuţitelné pro měření teploty. 

 

2.3.3 Termočlánky 

Termoelektrické snímače vyuţívají k měření teploty termoelektrické články. 

Termoelektrický článek je tvořen dvěma vodiči z různých kovových materiálů A a B, které jsou na 
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obou koncích spolu vodivě spojeny. Jestliţe se teplota tm jednoho spoje liší od teploty ts druhého 

spoje, vzniká termoelektrické napětí a obvodem prochází termoelektrický proud. V zjednodušené 

formě lze závislost termoelektrického napětí E na teplotě vyjádřit lineárním vztahem: 

)( smAB ttE 
                       (5) 

kde αAB je materiálová konstanta. 

 

Obrázek 9. Závislost termoelektrického napětí na rozdílu teplot měřicího a srovnávacího spoje u 

vybraných termočlánků 

Materiál na výrobu termoelektrických článků vykazuje vysoký lineární přírůstek napětí E v 

závislosti na teplotě, umoţňuje dlouhodobý provoz a vykazuje odolnost proti chemickým a 

mechanickým vlivům. Pro prodlouţení ţivotnosti a zvýšení odolnosti je vhodná plynotěsná armatura 

s keramickou trubkou. Dále se pouţívá ochrana obou větví termočlánku silikátovou nebo fosfátovou 

vrstvou.  

Stejné vyuţití jako u termočlánku typu X umoţňuje i termočlánek Ch-A (chrom-hliník). Pro 

vyšší teploty do 1500 °C se pouţívají termočlánky typu S. Tento termočlánek patří mezi nejstarší 

termočlánkové snímače.  
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Typ Sloţení Rozpětí teploty (°C) 

B Pt30Rh-Pt6Rh od 0 do 1700 

E NiCr - CuNi od -200 do 900 

J Fe - CuNi od 0 do 800 

K NiCr - NiAl od -200 do 1250 

R Pt13Rh - Pt od 0 do 1450 

S Pt10Rh - Pt od 0 do 1450 

T Cu - CuNi od -200 do 350 

 

Tabulka 2. Sloţení jednotlivých druhů termočlánků a rozpětí teploty pro jejich pouţití 

 

Pro správnou funkci je důleţitá stálost sloţení slitin větví a především čistota platinové 

větve. Při trvalém pouţívání při teplotě nad 1200°C se však obě větve termočlánku rozprašují. 

Snímač se musí pečlivě chránit před redukčním prostředím, parami kovů a hlavně křemíkem. Křemík 

snadno difunduje do materiálu termočlánku, mění jeho sloţení a charakteristiku. Tento faktor je 

důleţité zohlednit při návrhu materiálu izolace pro měřicí spoj termočlánku. 

Termoelektrické snímače mají: 

 široký teplotní rozsah (od -270 °C aţ do 1750 °C),  

 vysokou odolnost, 

 nízkou cenu. 

Nevýhodou je vysoká nelinearita závislosti napětí na teplotě, a proto se k nim přidávají 

linearizační algoritmy. Další nevýhodou je, ţe výstupní napětí zmíněných elementů je poměrně 

nízké, proto se napětí na výstupu ze snímače musí zesílit.  

 

2.3.4 Bimetaly 

Bimetal (dvojkov) je pásek ze dvou kovů o různých tepelných roztaţnostech. Kovy jsou na 

jednom konci navzájem pevně spojeny (např. slisovány nebo spojeny plošným svarem). Při ohřívání 

nebo ochlazování dochází na opačném konci pásku k rozdílnému rozpínání kovů. To zapříčiní 

odlišnou roztaţnost obou kovů. Vrstva kovu z materiálu s větší tepelnou roztaţností se označuje jako 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tepeln%C3%A1_rozta%C5%BEnost
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aktivní a vrstva s menší tepelnou roztaţností jako pasivní. Pro zvýšení citlivosti bývá bimetalový 

pásek stočen do spirály nebo šroubovice. Bimetalový snímač se nejčastěji vyuţívá pro 

dvoupolohovou regulaci teploty, například k měření teploty oleje. 

 

 

 

 

 

Obrázek. 10 Princip bimetalu 

 **
2

a

l
ky            (7) 

kde k je součinitel prohnutí bimetalu, l délka, a tloušťka. 

Rozlišují se dvě základní skupiny bimetalů a to podle materiálu aktivní části: 

 z čistého kovu nebo ze slitiny neţelezných kovů (ocel a bronz), 

 ze slitiny ţeleza s jiným neţelezným kovem. 

 

Obrázek 11. Spínací bimetal 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Ocel
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bronz
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2.4 Doplňující obvody teplotních snímačů 

 

2.4.1 Teplotní snímače s logickým výstupem  

Snímače s logickým výstupem funkčně odpovídají běţnému termostatu a upozorňují, ţe 

v systému nastal teplotní limit (minimum nebo maximum). Teplotní spínač například aktivuje 

výstraţnou kontrolku nebo rovnou ventilátor a reaguje tak na detekci vysokých teplot. Při poklesu 

teploty se systém deaktivuje. Aby při hraničních hodnotách systém nekmital, je potřeba nastavit 

hysterezi. 

Většina teplotních snímačů s logickým výstupem se vyrábí v provedení: 

 „horká“, očekává se zvyšování teploty, 

 „chladná“, předpokládá se chladný protipól. 

Tímto způsobem se vyřeší hystereze u obou dvou případů, tj. buď pod nastavenou teplotu, 

nebo také nad nastavenou teplotou. 

Základní vlastnosti teplotních snímačů s logickým výstupem: 

 logická výstupní úroveň, 

 upozornění systému při přesáhnutí nebo nedosaţení hladiny, 

 výrobně i uţivatelsky definovatelné nastavení teploty, 

 dostupnost různých výstupních konfigurací. 

Některá zapojení s teplotními snímači vybavenými logickým výstupem: 

 řízení ventilátoru, 

 napájecí zdroje, 

 buzení motorů. 
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Obrázek 12. Zapojení s teplotními snímači 

 

2.4.2 Teplotní snímače s napěťovým výstupem  

Teplotní senzory s napěťovým výstupem generují výstupní napětí, které bude úměrné 

nasnímané teplotě. V typických zapojeních se pracuje s teplotními koeficienty: 

 6,25 mV/°C, 

 10 mV/°C, 

 19,5 mV/°C. 

Tyto převodníky pokrývají rozsahy teploty -40 °C aţ +125 °C, které mají v této mezi 

definované napětí umocněně napěťovým offsetem, který umoţňuje čtení záporných teplot bez 
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současné potřeby záporného napájecího napětí. Výhodou extrémně malých proudových odběrů je 

minimální ohřev snímače a prodlouţená výdrţ bateriových zdrojů. 

 

2.4.3 Teplotní snímače se sériovým výstupem nebo digitálním výstupem 

Tyto snímače vynikají vysokou přesností a nízkou spotřebou proudu. Komunikace sériovým 

výstupem se odehrává prostřednictvím protokolů průmyslově standardizovaných rozhraní. Obvody 

zvládají vysoké rychlosti převodu s rozlišením v rozmezí od 0,0625 °C aţ do 0,5 °C. 

 

2.5 Nepřesnosti měření při snímaní teploty  

Na měření teploty kontaktními snímači má vliv větší počet činitelů. Nepřesnosti měření lze 

rozdělit do tří hlavních skupin: 

 nepřesnosti způsobené umístěním snímače a tepelnými vlastnostmi měřeného prostředí, 

 nepřesnosti způsobené dynamickými vlastnostmi samotného snímače, vyplývajícími z 

rozměrů a hmotnosti snímače a způsobu přestupu tepla z okolí na vlastní těleso snímače,  

 nepřesnosti jednotlivých členů elektrického obvodu (drift, offset, rušení), které mají vliv na 

výslednou teplotu. 

Hlavním předpokladem správného měření je výběr vhodného snímače teploty, jeho umístění, 

zajištění co nejdokonalejšího styku snímače teploty s měřeným prostředím, a tím správný přestup 

tepla do něj. 
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3. Řídicí systém automobilu 

 

3.1 Struktura řídicího systému automobilu nižší třídy 

V současných vozech se na řízení automobilu podílí desítky řídicích jednotek, které zajišťují 

nejrůznější funkce vozidla. Jednotky jsou spolu vzájemně propojeny a komunikují, vyměňují si 

například informace od snímačů a čidel poţadovaných hodnot, které jsou důleţité pro další 

zpracování v jiných jednotkách. Ke komunikaci slouţí datová síť. V dnešní době je nejrozšířenější 

sběrnice CAN. Vzhledem ke komplexnosti datové sítě a objemu komunikace se síť rozděluje na 

segmenty, které jsou navzájem propojeny přes bránu tak, aby určité informace procházely z jednoho 

segmentu do ostatních. 

 

3.2 Struktura řídicího systému automobilu vyšší třídy 

Systém řízení vyšší třídy automobilů se skládá z několika desítek řídících jednotek. Bývá to 

50 aţ 80 jednotek. Propojenost zajišťovaných funkcí a vytíţenost datové sítě systému dosahuje 

takové úrovně, ţe se musí pouţít tzv. multisegmentová datová síť, kdy je zpravidla separována 

komfortní a multimediální část. Přístrojová deska má svůj segment sběrnice.  Rovněţ segment 

pohonu se stává tak náročným, ţe přestávají stačit moţnosti sběrnice CAN. Z tohoto důvodu se 

pouţívá výkonnější sběrnici FlexRay, která má větší přenosovou rychlost a tím se zvyšuje přesnost a 

kvalitu řízení.   

 

3.3 Regulace motoru  

Základní regulace funguje tak, ţe řídící jednotka vyhodnocuje údaje ze snímače otáček a 

snímače podtlaku v sání. Z nich vypočítá mnoţství nasávaného vzduchu a potřebné mnoţství paliva. 

Výsledek je korigován snímači teploty motoru, teploty nasávaného vzduchu, snímačem klepání, 

mikrospínači pro volnoběh a plný plyn na škrticí klapce a také lambda sondou. Podle těchto údajů se 

reguluje mnoţství vstřikovaného paliva, zapalování (předstih) a volnoběţné otáčky. Při poruše 

některého snímače se motor buď zastaví a nejde nastartovat, nebo řídící jednotka přejde do 

nouzového reţimu. V nouzovém reţimu je poškozený snímač ignorován. Nouzový reţim má slouţit 

k dojezdu do servisu. Je obvykle signalizován kontrolkou na palubní desce se symbolem křivky 

připomínající EKG. Nouzový reţim se pozná hlavně podle vysokých volnoběţných otáček, 



- 21 - 

 

 

 

sníţeného výkonu, vysoké spotřeby, nejistým nastartováním motoru Majitelům vozů s elektronickou 

palubní deskou se zobrazí chybové hlášení v podobě E(čísla). 

 

3.3.1 Regulace motoru vlivem teplotního snímače 

Snímače teploty motorů jsou teplotně závislými NTC termistory, které jsou ponořeny do 

chladicí kapaliny motoru a snímají jejich teplotu. Stejným způsobem získá snímač v sacím potrubí 

teplotu nasávaného vzduchu. Úbytek napětí na odporu je úměrný teplotě, a je vyhodnocován 

analogově digitálním převodníkem. V řídicí jednotce je uloţena tabulka, ve které kaţdé hodnotě 

napětí odpovídá určitá teplota a tím je kompenzována nelineární charakteristika mezi napětím a 

teplotou.  Teplotou nasávaného vzduchu a teplotou chladicí kapaliny se koriguje dodávka paliva a 

předstih. Vstřikování paliva se určuje z těchto veličin: 

 barometrický tlak, 

 teplota nasávaného vzduchu, 

 teplota motoru,  

 teplota paliva, 

 napětí palubní sítě. 

Tyto jednotlivé korekce jsou obsaţeny v tabulkách, stanovují, o kolik procent se upravuje 

základní dodávka paliva. Tabulky neobsahují přímo jednotlivá procenta, ale jejich počítačové 

vyjádření v hodnotách 0 aţ 255. Vzhledem k tomu, ţe korekce mohou nabývat kladných i záporných 

hodnot, bude nulové korekci odpovídat hodnota 128 a ostatní se budou vztahovat k tomuto středu. 
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Obrázek 13. Zapojení snímače teploty chladicí kapaliny 

Na korekci předstihu se podílí i teplota motoru, protoţe přehřátý motor má větší sklon 

k detonačnímu spalování. Tyto korekce mají tvar tabulky nebo dvourozměrné mapy. Tabulka je 

vyplněna hodnotami korekcí v závislosti na teplotě a tyto korekce se potom uplatní v celém spektru 

otáček a zatíţení. Dále se uplatňují dvourozměrné mapy, které stanovují a aplikují korekce 

v závislosti na otáčkách motoru a jeho teplotě. Podobným způsobem se koriguje předstih záţehu na 

teplotě nasávaného vzduchu. Při rostoucí teplotě nasávaného vzduchu se sniţuje předstih záţehu. 

 

3.3.2 Nefunkční snímač teploty chladicí kapaliny 

Kdyţ snímač teploty motoru měří chybně, řídicí jednotka nastaví chudší nebo bohatší směs, 

neţ odpovídá skutečnosti, projeví se to vyšší spotřebou a niţším výkonem. Jestliţe se snímač teploty 

dostane mimo korektní meze nastavené v paměti nebo se přeruší úplně, řídící jednotka přejde do 

nouzového reţimu a nastaví pomyslnou hodnotu teploty na 75 °C. 
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4. Měřené teplotní snímače a jejich vliv na řízení motoru 

 

4.1 Praktická analýza teplotních snímačů 

U NTC termistoru odpor s rostoucí teplotou nelineárně klesá. NTC termistor má 

parabolickou závislost s vysokým teplotním součinitelem. Z naměřených hodnot vyplývá, ţe při 

nízkých teplotách snímač vyhodnotí vysoký odpor. Čtyřvodičové zapojení se skládá ze dvou 

snímačů NTC. Tyto snímače teploty se liší tím, ţe při stejné teplotě má jeden dvojnásobný odpor neţ 

druhý snímač. Čtyřvodičové zapojení posílá informaci jak řídící jednotce, tak navíc na panel 

ukazatele pro řidiče. 

 

Naměřené průběhy závislostí odporů na teplotě: 

 

 

Obrázek 14.  Charakteristika dvouvodičového zapojení NTC snímače 



- 24 - 

 

 

 

 

Obrázek 15. Charakteristika čtyřvodičového zapojení NTC snímače 

 

 

 

Obrázek 16. Charakteristika dvouvodičového zapojení Pt100 snímače 
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U kovového odporového snímače Pt 100 roste odpor s teplotou. Narozdíl od NTC 

termistorům má Pt 100 lineární závilost. Z naměřeného průběhu vyplývá, ţe teplotní součinitel je 

nízký. 

 

4.2 Vliv změny odporu na dobu vstřiku paliva 

  Změna odporu se projeví na době vstřikování paliva a mění se tak, ţe při vysokých 

hodnotách odporů je doba vstřiku paliva delší. Při sniţování hodnot odporů se doba vstřiků zkracuje. 

Při nízkých odporech se doba vstřiku paliva téměř nemění. Do doby vstřiků zasahují i jiné regulace 

jako např. údaj ze snímače otáček, teplota a hmotnost nasávaného vzduchu a lambda regulace. 

Z naměřených průběhů vyplývá, ţe při nízkých hodnotách odporu dochází k drobným odchylkám, 

kterou jsou způsobeny výše zmiňovanými regulacemi.   

Změna odporu nám signalizuje změnu teploty chladicí kapaliny v motoru.  

 

 

Měřící pracoviště: 

 

Obrázek 17. Měřící pracoviště 

  



- 26 - 

 

 

 

Naměřené průběhy doby vstřiků paliva: 

 

Obrázek 18. Doba vstřiku při 3000 Ω 

 

Obrázek 19. Doba vstřiku při 1800 Ω 
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Obrázek 20. Závislost doby vstřiku na odporu 
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5. Závěr 

 

Cílem této práce bylo teoreticky zpracovat snímače teploty, provést měření vybraných 

snímačů teploty a porovnat s katalogovými, dále pak zhodnotit vliv těchto snímačů na řízení motorů. 

Naměřené teplotní snímače mají shodný průběh s katalogovými. K drobným odchylkám při 

měření dochází měřicími přístroji a vlivem lidského faktoru. Jako měřicí přístroj k měření odporu byl 

pouţit multimetr, odchylka v řádu desetin procenta je zanedbatelná. Lidský faktor ovlivňuje měření 

tím, ţe můţe nepřesně odečíst hodnoty, ovlivnit snímač např. dotykem nebo špatným zapojením. 

Špatným zapojením je myšleno např. nedolehnutí kontaktů, které způsobí přechodový odpor. 

  Teplotní snímače se vyskytují v zařízeních jako snímač teploty chladicí kapaliny, snímač 

hmotnosti nasávaného vzduchu, snímač teploty nasávaného vzduchu, snímač teploty před 

turbodmychadlem a klimatizace. Změna teploty se podílí na základní regulaci motoru. Změna teploty 

signalizuje i změny jiných fyzikálních veličin jako např. průtok a vodivost. Při základní regulaci 

řídící jednotka vyhodnocuje údaj ze snímače otáček klikové hřídele nebo vačkové hřídele a podtlaku 

v sání. Z nich vypočítá mnoţství nasávaného vzduchu a potřebnou dávku paliva. Výsledek je 

korigován snímači teploty v motoru, snímačem klepání a lambda sondou. Z výsledků měření v bodu 

3.3 vyplynulo, ţe změna teploty chladicí kapaliny ovlivnila dobu vstřikování paliva. Při provozní 

teplotě motoru a nastaveném vysokém odporu na potenciometru, spouštěč dlouho otáčel motorem, 

neţ se ustálil do provozních otáček. Řídící jednotka vyhodnotila nízkou teplotu a poslala špatnou 

informaci vstřikovačům. Nastartovaný motor měl vyšší volnoběţné otáčky. Proto je důleţitý správný 

údaj ze snímačů. Údaj ze snímače je zesilován a převáděn přes A/D převodník do řídící jednotky, 

kde je vyhodnocován a korigován. Jednotlivé korekce jsou obsaţeny v tabulkách, které percentuálně 

upravují základní dodávku paliva. V případě poškození snímače jednotka přepne do nouzového 

reţimu, nebo v případě závaţné závady se motor zastaví. Nouzový reţim se projeví např. zvýšením 

spotřeby paliva. Zjištění závady se provádí sériovou diagnostikou, kde vyčteme údaje z řídící 

jednotky. Při znalosti průběhů elektrického napětí je moţno zjistit závadu paralelní diagnostikou. Při 

zjišťování závady paralelní diagnostiku se pouţívá osciloskop.  

Dosaţené výsledky měření v laboratoři Automobilové elektroniky ověřily známé 

předpoklady a potvrdily, ţe snímače teploty jsou v současné době nepostradatelnou součástí 

automobilů.   
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