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Abstrakt 

Cílem práce „Automatické převodovky – elektronika řízení převodového ústrojí“ je zpracovat 

ucelenou rešerši o automatických převodovkách používaných v běžných motorových vozidlech a 

popis jejich elektroniky řízení. Úvodní část práce seznámí s funkcí, vývojem, konstrukcí a 

rozdělením automatických převodovek, dále přejde ke průběhu řazení elektronického řízení, které 

tvoří snímače, řídicí jednotku a jako poslední akční členy. Závěr práce přiblíží konkrétní typ 

stupňové a bezestupňové automatické převodovky a režim Tiptronic. 

Klíčová slova 

Automatická převodovka, převodové ústrojí, elektronické řízení, řídicí jednotka, snímač, stupňová 

automatická převodovka, bezestupňová automatická převodovka . 

Abstract 

The main aim of the thesis “Automatic transmission - electronics control of transmission 

system” is to compile a complete search concerning automatic transmissions using in 

common motor vehicles and give a description of their electronics control. The introductory 

part deals with a function, a development, a construction, and categories of the automatic 

transmissions. Then are focused on a course of gear change, electronic control, which makes 

sensors, control unit and the last concern with actuars. The end of the thesis deals with a 

concrete type of speed automatic gearbox and variable automatic gearbox, and a system 

Tiptronic. 

Key words 

Automatic Transmission, Gearbox, Electronics Control, Control Unit, Sensor, Speed automatic 

Gearbox, Variable Automatic Gearbox 
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1. Úvod 

 Automatická převodovka je druh převodovky používané v dopravních prostředcích. Obecně 

slouží ke zajištění přenosu potřebné hnací síly (hnací točivý moment) na hnací kola vozidla. Provádí 

změnu převodu mezi motorem a hnacími koly tak, aby motor měl stále vysoké otáčky, při kterých 

má plný výkon, bez ohledu na rychlost jízdy. Změnu však provádí za stálého tahu motoru a řidič pro 

řazení ani rozjíždění nemusí ovládat spojku. Dále slouží ke dlouhodobému přerušení točivého 

momentu (neutrál) a ke změně smyslu otáčení kol, čímž zajišťuje jízdu vzad. 

 Převodový poměr nemění řidič podle vlastního uvážení, ale změnu převodového poměru 

provádí řídicí jednotka převodovky. Změna převodu je nepostřehnutelná, zjistitelná pouze změnou 

otáček motoru na otáčkoměru. Obecným problémem automatických převodovek je jejich větší 

složitost a hmotnost. 

 Automatická převodovka dnes nezabezpečuje jen plnohodnotný jízdní komfort, ale moderní 

elektronické systémy řízení dokáží být rychlejší a efektivnější něž systémy manuálního řízení 

převodovky. Mezi výčet argumentů o přednostech automatické převodovky můžeme uvést: 

 Napomáhá nezkušeným řidičům – automatická převodovka ulehčí řízení nezkušeným nebo 

vystrašeným řidičům tím, že řidič ovládá jen řízení vozidla, plynový a brzdový pedál. Odpadá 

starost se řízením řazení a spojky. Nezkušení řidiči tak díky automatu dostanou potřebnou jistotu 

v řízení a napomůže jim pozorněji sledovat situaci na silnici. 

 Šetrnost k motoru – automatická převodovka je mechanizmus, který chrání motor proti 

necitlivému zacházení. Převodovka totiž udržuje motor v optimálních pracovních otáčkách a 

nedovolí chybné podřazení, které by vedlo ke poškození motoru. Vozidla vybavená 

automatickými převodovkami i po mnoha ujetých kilometrech vykazují méně poruch a 

minimálního opotřebení motoru. 

 Jízdní komfort – automatické řízení řazení bezpochyby zvyšuje pohodlí nejen řidiče, ale také 

celé posádky. To je vyžadováno zejména u luxusních limuzín, kde se používá automatická 

převodovka, která eliminuje cukání během řazení. 

 Snížení spotřeby – u starších modelů převodovek byla spotřeba paliva díky menší efektivnosti 

stejná nebo vyšší než u manuálně řízených převodovek. Dnešní moderní převodovky ale už 

pracují natolik rychle a inteligentně, že dochází pomocí jejich činnosti ke snížení spotřeby. 

Zejména u automatických převodovek s větším počtem rychlostních stupňů můžeme sledovat, že 

nižší rychlosti dokáží lépe využít potenciál motoru.  
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1.1 Stručná historie automatických převodovek 

 Potřeba nahradit klasické manuální řízení vozidla s řadící pákou a pedálem spojky vedla 

k vývoji převodovky, která bude fungovat samočinně. V USA začaly tamní automobilky montovat 

automatické převodovky do svých automobilů od padesátých let 20. století a dodnes v USA 

převažují vozidla s automatickou převodovkou. První plně automatickou převodovku předvedla pod 

názvem HydraMatic americká automobilka General Motors v roce 1939. 

 V Evropě využívají osobní automobily stále ještě spíše mechanické manuální převodovky, 

avšak v posledních několika letech došlo ke změnám a vzniku nového trendu. I zde se automatická 

převodovka začíná dostávat i do levnějších a běžnějších vozidel. Automatické převodovky se od 

sedmdesátých let ve velké míře uplatňují zejména u luxusnějších automobilů, městských autobusů a 

u motorových vozů na železnici. Evropské automobilky a zákazníci byli v otázce, zda řadit ručně 

nebo nechat řadit automobil, vždy poněkud skeptičtí. Přesto už v roce 1965 uvedla německá firma 

ZF, spolupracující s BMW, třístupňovou automatickou převodovku pro model BMW 2000C, později 

ji převzal také Peugeot, Alfa Romeo, Maserati, Lancia nebo Citroën.  

V roce 1982 byla představena čtyřstupňová automatická převodovka ZF s elektrohydraulickou řídicí 

jednotkou a v roce 1992 následovalo pětistupňové automatické ústrojí ZF s adaptivní logikou řazení. 

V současnosti jsou nejběžnějšími typy 5 a 6 stupňové převodovky. Některé společnosti jako Audi, 

VW, však už mají nebo vyvíjejí do svých vozidel automatické převodovky se 7 či 8 rychlostními 

stupni. Dnešní jízda s vozidlem je díky elektronickému řízení zautomatizovaná tak, že řidič kromě 

základních úkonů jako nastavení rychlosti jízdy a řízení směru jízdy nemusí o nic více starat. [1] 
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1.2 Rozdělení typů automatických převodovek 

 Hydraulická převodovka 

K ovládání řazení  jednotlivých rychlostních stupňů se využívá hydraulických elementů v závislosti 

na rychlosti jízdy a otáčkách motoru, pomocí volící páky se volí režim řazení. Převážně tato 

převodovka má 3. rychlostní stupně. Tyto převodovky dosahují nižších rychlostí, mají menší 

akceleraci a vysokou spotřebu paliva. Hydrodynamický měnič nemá spojku přemostění.  

 

 Hydraulická převodovka s elektronickou regulací 

Moderní provedení konstrukce se 4. rychlostními stupni. Proces regulace probíhá pomocí 

elektromagnetických solenoidu. Hydrodynamická měnič má přemosťovací spojku, která napomáhá 

ke omezení ztráty prokluzem, to vede nižším ztrátám výkonu a spotřeby paliva. 

 

 Elektronicky řízená převodovka  

Převážně 5. – 6. stupňové automatické převodovky, které jsou vybaveny volbou jízdních režimů, se 

třemi různými způsoby řazení, jejichž volba se odvíjí v závislosti na způsobu jízdy.  

 

 Variátorová (bezestupňová) převodovka (Multitronic) 

Jedná se o převodovku s plynulou změnou převodového stupňě. Tato převodovka a variátorová 

Multitronic převodovka je popsána v kapitole 4.  

 

 Mechanická (stupňová) převodovka se dvojčinnou spojkou (DSG) 

Touto převodovkou se zabývá kapitola 3. 
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1.3 Konstrukční složení automatické převodovky 

 Hlavní faktory ovlivňující konstrukci a cenu převodovky je maximální přenášený kroutící 

moment a počet převodových stupňů. Dalším faktorem je jak je umístěn motor, jestli je orientován 

podélně nebo napříč a jakým nejvhodnějším způsobem bude převodovka umístěna.  

Během návrhu převodových čísel jednotlivých rychlostních stupňů je důležité brát ohled na zaměření 

vozidla, pro který je převodovka určena. Jedná – li se o sportovní vůz, který je určen pro jízdu 

zatáčkami, jsou vhodná menší převodová čísla jednotlivých rychlostních stupňů. Naopak pro vůz 

zaměřený na jízdu po delších trasách na dálnicích jsou výhodnější větší převodová čísla.  

 Převodovka je složena z hydrodynamického měniče momentu (Multitronic převodovka) 

nebo automatizované spojky (DSG převodovka) skrz kterou se přenáší kroutící moment z motoru a 

převodové skříně s jednotlivými rychlostními stupni.  

 Hydrodynamický měnič je složený z čerpadla zajišťující oběh kapaliny v měniči, statoru a 

turbíny, jenž jsou ponořeny v motorovém oleji. Motor je spojen s čerpadlem. Hydrodynamický 

měnič je ve vozidle umístěn mezi motorem a převodovkou. Plynule zvyšuje přenášený točivý 

moment a nahrazuje funkci rozjezdové spojky. Když přidáme plyn pomocí plynového pedálu, 

čerpadlo se roztočí a pomocí tzv. lopatek (drážky) vyvolá usměrněný pohyb oleje, jenž naráží do 

těchto lopatek turbíny a tak ji roztočí. Při velkém rozdílu otáček čerpadla a turbíny dochází díky 

statoru ke znásobení tzv. kroutícího momentu. V případě malého rozdílu otáček uvolňuje volnoběžka 

stator. Měnič potom pracuje jako kapalinová spojka. U většiny automobilů je díky snížení spotřeby 

paliva u vyšších rychlostí měnič vyřazený z činnosti pomocí spojky, jenž propojuje mechanicky 

čerpadlo s měničem. Nedochází potom k tepelným ztrátám. Z turbíny je točivý pohyb přenášen do 

převodové skříně, odtud na hnané nápravy s koly. Jestliže jsou otáčky motoru velmi vysoké, aktivuje 

se mechanizmus, jenž v převodové skříni řadí stupeň vyšší. To vede potom ke snížení otáček 

čerpadla. Pružnost olejového přenosu otáček způsobí, že se otáčky čerpadla a motoru nesníží ihned, 

ale během 0,5s až 1s, přičemž motor po celou dobu řazení tzv. táhne. Naproti tomu při mechanickém 

manuálním řazení řidič sešlápne spojku a tím odpojí úplně motor od převodovky. A mezi tím řidič 

pomocí převodovky řadí. [2] 
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2. Elektronika řízení převodového ústrojí 

 Vývoj moderních elektronických systémů řízení převodovky umožnil nárůst možnosti jako 

například volby mezi několika režimy jízdy, zvýšení efektivnosti a rychlosti řazení, zlepšení 

komfortu jízdy a snížení emisí. Původně čistě hydraulické řízení převodovky bylo začátkem 

osmdesátých let nahrazováno elektronickým. U hydraulického řízení převodovky se řazení rychlosti 

a nutné předchozí operace prováděly prostřednictvím komplikovaného systému olejových kanálu a 

mechanických ventilů v řídicím zařízení převodovky v závislosti na rychlosti jízdy a poloze 

plynového pedálu. 

 U elektronického řízení je průběh řazení postaven na neustálé výměně informací o 

provozních podmínkách mezi snímači a řídicí jednotkou. Řídicí jednotka podchytí aktuální provozní 

podmínky a nastavením elektromagnetických ventilů v zjednodušeném řadícím ovládání automatické 

převodovky se řazení provede za současného ovládání a spojením přemosťovací spojky měniče.  

Elektronické řízení převodovky skládá z těchto tří členů: 

Snímače a čidla 

požadovaných hodnot
Řídicí jednotka Akční členy

 Vstupní a výstupní otáčky                 

převodovky.

Stav zatížení a otáčky motoru.

Poloha volicí páky.

 Poloha spínače funkce „Kick - 

Down“

Určí vhodný rychlostní stupeň a  

k tomu disponibilní čas pro 

zavedení tlaku.

Rozepínají nebo spínají spojky v 

převodovce. Tlakové regulátory 

nastavují hydraulický tlak. Řazení 

vhodného rychlostního stupně.

 

Obr. 1. Blokové schéma elektronického řízení, jednotlivé členy jsou detailněji popsány 

v následujících kapitolách práce. 

 Jízdu vozidla v každém okamžiku charakterizuje dvojice parametrů: rychlost jízdy a všechny 

působící jízdní odpory. Součinem obou parametrů a zahrnutím všech ztrát převodového ústrojí je dán 

okamžitý, potřebný výkon motoru. Základní úlohou řídícího systému (řídicí jednotky) je v každém 

okamžiku zvolit z úplné charakteristiky motoru optimální pracovní bod z hlediska ekonomického i 

ekologického. Tedy by měl zvolit rychlostní stupeň s ohledem na jízdní odpory a požadovanou 

rychlost tak, aby motor pracoval co nejhospodárněji. 

Na elektronický řídicí systém převodovky je tak kladen jednoznačný požadavek zpracování 

základních informací a vyhodnocení do jediné výstupní informace pro pracovní režim převodovky. 

[3]
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Adaptivní řízení převodovky 

 Dalším stupněm vývoje ovládání převodovky je adaptivní řízení. Pomocí elektroniky je 

možné volbu rychlostních stupňů lépe přizpůsobovat danému řidiči, jeho jízdnímu stylu a vnějším 

vlivům (adaptivní = schopný přizpůsobení). Jako veličiny, které ovlivňují řízení převodovky, se 

používají: poloha pedálu akcelerátoru, rychlost automobilu, aktivace Kick-down, aktuální příčné 

zrychlení, proces brzdění a zvolený program (např. S - sportovní program, A - adaptivní program 

řazení, E – ekonomický program). 

 Tyto vstupní informace zpracovává elektronická řídicí jednotka převodovky. V ní jsou 

uloženy programy řazení, které řídicí jednotka vybírá na základě přijímaných údajů a podle nich pak 

stanovuje příslušný rychlostní stupeň. Pokud dojde ke změně některé ze vstupních informací, řídicí 

jednotka automaticky přejde na jiný program řazení. [4] 

Dynamický program řazení (DSP) převodovky DSG 

 Funkce toho programu ovlivňuje několik jízdních okolností. Program vyhodnocuje způsob 

řidičovy jízdy, silniční profil, jízdní odpor vozidla. Základní parametry pro výpočet řazení se 

v základu změnil ve srovnání s předchozími typy automatických převodovek. Vzhledem ke neustálé 

postupující integraci elektronických systému ve vozidle je k dispozici velké množství informací, 

které napomáhají lépe definovat aktuální jízdní podmínky. 

Regulace výkonu

Ekonomický režim

Sportovní režim

Provozní stav vozidla

Zrychlení

Zpomalení

Konstantní otáčky

Vertikální část trasy

Stoupání do kopce

Sjezd z kopce

Vyhodnocování signálu z 

plynového pedálu. Ovládání 

rychlosti plynovým pedálem

Hodnocení rychlosti jízdy 

a změny rychlosti jízdy

Hodnocení rychlosti jízdy 

a změny rychlosti jízdy

Výpočet rychlosti převodovky

Ovlivňující faktory řízení

(zahřívání motoru)

Vstupní otáčky převodovky 

otáčky motoru

Řízení převodovky

 

Obr. 2. Diagram průběhu jízdního režimu DSP  
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2.1 Snímače a čidla požadovaných hodnot 

 Funkce většiny systému automobilu závisí na přesném a spolehlivém poskytování informací 

ze snímačů a čidel požadovaných hodnot. Snímače jsou komponenty, snímající provozní podmínky 

vozidla, převádí fyzikální veličinu na elektrickou. 

Snímač otáček kol

Snímač polohy volící páky

Snímač polohy brzdového pedálu

Snímač teploty oleje v převodovce

Snímač otáček převodovky

Snímač polohy škrtící klapky

Spínač režimů převodovky

Řídicí jednotka 

převodovky

 

Obr. 3. Blokové schéma snímačů a čidel požadovaných hodnot. 

Volící páka 

Vzhled volící páky se může u různých vozidel lišit. Provoz a funkce je ale pro všechna vozidla 

s automatickou převodovkou stejná. Řízení základních funkcí pomocí páky voliče se provádí 

mechanicky a to polohovým přepínačem na převodovce (multifunkční přepínač), který danou polohu 

převádí na elektrický signál. Volící páku řadí řidič po stisknutí tlačítka pro uzamčení volící páky do 

těchto poloh: 

P - Park 

V této poloze se  též provádí startování vozidla, 

pedál brzdy je sešlápnut. Při odstavení vozidla 

na delší dobu. 

R - Reverse 

Pro jízdu vzad řidič volí tuto pozici volící páky, 

musí opět chce li posunout páku stisknout 

tlačítko zamknutí. 

N - Neutrál 

Během běžné jízdy tuto polohu řidič nevyužívá, 

v této poloze nedochází ke přenosu hnacího 

momentu na hnaná kola, vozidlo nezrychluje. 

D - Drive 

V této poloze jsou řadící stupně pro jízdu v před 

řazeny automaticky. 

Obr. 4. Volící páka vozu Volkswagen   automatickou převodovkou. [5] 

Tlačítko 
uzamknutí 
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Obr.5. Propojení volící páky s převodovým ústrojím. [6] 

 

 

U některých vozidel mají řidiči k dispozici jako 

alternativu k řadící páce také pádla pod 

volantem. Levá pačka slouží k podřazená, pravá 

k zařazení vyššího převodového stupně. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6. Volící pádla pod volantem. [5] 

 

Systém SHIFT – LOCK 

Z bezpečnostních důvodů je možné automobily s automatickou převodovkou nastartovat jen v 

případě, že je páka voliče v poloze P nebo N, protože měnič točivého momentu neumožňuje úplné 

přerušení přenosu točivého momentu. Relé pro blokování spouštění umožní spustit motor pouze při 

současném sešlápnutí brzdového pedálu. Tak je zabráněno neúmyslnému zařazení rychlostního 

stupně. [7] 

 

Volící 
pádla 
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2.2 Řídicí jednotka převodovky  

Řídicí jednotka převodovky je zařízení, jejiž chování je řízeno vestavěným programem. 

Tento program je realizován jako aplikace pro operační systém pracující v reálném čase, 

který ovládá chod automatické převodovky. K tomu používá údaje z elektrických vstupů na které 

jsou připojeny snímače, čidla a senzory, na základě zpracování a výpočtu provádí regulační zásahy 

pomocí elektrických nebo hydraulických výstupu. Během jízdy řídicí jednotka vyhodnocuje několik 

informací jako zatížení motoru (polohu regulačního orgánu), taktéž vyhodnocuje otáčky motoru, 

otáčky výstupní hřídele převodovky, napětí v systému, teplotu převodového oleje a sleduje pokyny 

řidiče - polohu řadící páky, zvolený jízdní program. Důležitou informací je také o činnosti spínače 

pro maximální stlačení pedálu akcelerátoru, označovaného „Kick - down“. Řídicí jednotka 

převodovky pak v závislosti na výstupních otáčkách převodovky a zatížení motoru provádí procesy 

řazení, které jsou dány aktivací akčních členů v převodovém ústrojí. Způsob řazení a definice 

aktuálních jízdních podmínek jsou lépe definovány díky postupující integraci přenosu ovládání 

s ostatními systémy vozidla tudíž vzniká velké množství informací které jsou k dispozici. 

Řídicí jednotka Bosh 

 Společnost Bosch, největší systémový dodavatel automobilového průmyslu na světě, má ve 

svém portfoliu pro tento obor elektronické a hydraulické komponenty pro řízení stupňových 

automatických převodovek a bezestupňových převodovek (CVT). Druhá generace řídicích jednotek 

Bosch pro převodovky umožňuje koordinovaně řídit celé hnací ústrojí, což zahrnuje řízení jak 

převodovky, tak i motoru. Jednotka je vhodná pro dvouspojkové převodovky a převodovky s 

plynulou změnou převodu. TCU má 32bitový mikroprocesor a novou modulární softwarovou 

architekturu. Řídicí jednotka je schopna spolehlivě pracovat v rozmezí teplot od -40 °C do +150 °C a 

může být uložena ve skříni převodovky. V elektrohydraulickém řídicím modulu převodovky 

TEHCM (Transmission Electro Hydraulic Control Module) jsou do jednoho celku sloučeny 

magnetické ventily, senzory, řídicí jednotka převodovky a regulátor tlaku, aby se zmenšila 

prostorová náročnost a snížily se manipulační náklady. Odstraněním většiny konektorů a kabelů 

klesla hmotnost a zvětšila se spolehlivost. Tento modul se navíc vyznačuje robustní konstrukcí, takže 

ho lze umístit přímo do převodovky. Aktuálním příkladem inovativního řízení převodovek od firmy 

Bosch je modul pro osmistupňovou samočinnou převodovku, který byl důsledně přizpůsoben 

požadavkům na větší dynamiku řazení a sníženou spotřebu paliva. [8] 
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Datové rozhraní 

 Moderní konstrukce vozidel dnes zpravidla zahrnuje více digitálních řídicích jednotek, které 

spolu vzájemně komunikují (viz Obr.7.). Procesy ovládané těmito jednotkami se synchronizují a 

jejich parametry průběžně v reálném čase vzájemně slaďují. Tudíž vzníká velké množství informací, 

ktré jsou k dispozici. Příkladem je součinnost řízení motorové jednotky, automatické převodovky a 

ABS/ASR. Spolupráce mezi TCU a jednotkou ABS probíhá po obdržení signálu z jednotky ABS, 

poté TCU omezí točivý moment na předem určenou úroveň a vybere rychlostní stupeň vhodný pro 

rychlost vozidla. Spolehlivou a rychlou komunikaci zajišťují sběrnice s cílem maximalizovat 

efektivitu řízení. Počet datových sběrnic a typ používané sběrnice je u každého výrobce různý. 

Nejčastěji se jedná o sériové sběrnice: CAN, Flexray, LIN nebo MOST.  
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Regulace plnění při volnoběhu

Režim brzdení motorem

Ochrana spojky

Točivý moment spojky

Řazení aktivni/neaktivní

Kompresor deaktivovat

Poloha ovládací páky

Rychlost vozidla 

Ukazatel převodového stupně

Momentálně zařazený nebo 

požadovaný převodový stupeň

Kódování řídící jednotky motoru

Nouzový režim

(informace prostřednictvím vlastní 

diagnostiky)

OBD (palubní diagnostika)

Řídicí jednotka motoru

Otáčky motoru

Požadované volnoběžné otáčky

Skutečný točivý moment motoru

Teplota chladící kapaliny

Informace o Kick – down

Poloha plynového pedálu

Spínač brzdových světel

Snímač polohy brzdového pedálu

Teplota nasávaného vzduchu

Požadovaná rychlost

Informace o nadmořské výšce

Kompresor klimatizace sepnut

Nouzový režim 

(informace prostřednictvím vlastní 

diagnostiky)

 Řídicí jednotka ESP

Požadavky ASR

Požadavky MSR

Brzdění ABS

Zásah EDS

Zásah ESP

Otáčky LP kola

Otáčky PP kola

Otáčky LZ kola

Otáčky PZ kola

 

Obr. 7. Přenos dat prostřednictvím sběrnice Can u převodovky Multitronic. 



Elektronika řízení převodového ústrojí 

11 

2.3 Akční členy 

Posledním členem elektronického systému řízení převodovky jsou akční členy, které 

provádějí převod výstupního signálu řídicí jednotky na mechanické veličiny podle požadovaného 

rychlostního stupně uvedou do činnosti příslušné elektromagnetické ventily v automatické 

převodovce.  

 Existují dva typy elektromagnetických ventilů: - ventily měnící pouze polohu 

zapnuto/vypnuto a ventily pro regulaci tlaku, měření tlaku (tzv. Modulační ventily). Ventily pro 

regulaci tlaku pracují dvěma způsoby podle rostoucí nebo klesající závislosti řídícího tlaku na 

řídícím proudu. Prvním případě zvyšuje – li se tlak zvýší se i řídící proud, nulový proud znamená 

nulový tlak. Druhý ventil má klesající charakteristiku, tedy snižuje – li se tlak, řídící proud se 

znižuje. Kromě těchto prvků ovládají ventily i měnič točivého momentu, lock  - up spojku a 

přenosový tlak. Řídicí jednotka obsahuje tyto komponenty: 

 mechanicky ovládané ventily 

 hydraulický ovládané ventily 

 šest elektricky ovládaných tlakových ventilů 

 

Obr. 8. Okruh řídicí jednotky a multifunkčního přepínače. [9] 

Multifunkční přepínač 

Volící páka 

Hřídel volící páky 

Elektricky ovládané 
tlakové ventily 

Snímač teploty oleje v 
převodovce 

Elektromagnetické ventily 
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3. Stupňová automatická převodovka 

 Stupňová automatická převodovka je moderní automatická převodovka kde je 

hydrodynamický měnič točivého momentu, který je znám u běžných automatický převodovek (např. 

u Multitronic) nahrazen dvěma automatizovanými spojkami. Tento typ převodovky se vyznačuje 

rychlejšími změnami převodových stupňů a menšími ztrátami výkonu. Její hlavní výhodou je 

skutečnost, že během řazení nedochází k přerušení hnací síly. Spotřeba pohonných hmot a zrychlení 

vozidla pracujícím se stupňovou převodovkou odpovídá vozidlu s manuální převodovkou nebo je 

dokonce lepší. 
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3. 1 DSG stupňová převodovka 

 Převodovka DSG je společným dílem konstruktéru Volkswagenu a společnosti Borg Warner. 

Volkswagen se zabýval vývojem konstrukce převodovky a Borg Warner pracoval na mechatronické 

části, která  zahrnuje řídicí jednotku, hydraulické členy a vývoj dvojité spojky. V současné době se 

používa ve vozidlech značky VW, Škoda a všech zbývajících značkách spadající pod koncern 

Volkswagenu. Převodovka je schopna přenášet točivý moment do 350 Nm. 

Zkratka DSG vznikla z anglického spojení slov Direct Sheaft Gear v překladu přímo řazená 

převodovka. DSG představuje převodovku kombinující sportovní charakter a nízkou spotřebu 

pohonných hmot mechanické převodovky s komfortem nabízejícím automatickou převodovkou. 

3.1.1 Princip a konstrukce 

 Základ převodovky vytváří dvojice paralelně uspořádaných dvouhřídelových převodovek, ke 

každé náleží jedna spojka. Řízení spojek, řazení a veškeré pochody jsou řízeny mechatronickým 

modulem, který je umístěn uvnitř DSG. Tento modul vytváří kompaktní jednotku, která se skládá ze 

elektronické řídicí jednotky převodovky, hydraulické řídicí jednotky a několika snímači. DSG 

převodovka je téměř neustále v záběru poněvadž elektrohydraulický řídicí modul stále připravuje 

jeden dopředu zařazený rychlostní stupeň. Například při rozjezdu je zároveň zařazen 1. a 2. 

rychlostní stupeň. Po sešlápnutí plynu je aktivována spojka pro první rychlostní stupeň. Když motor 

dosáhne optimálních otáček pro řazení, dojde pouze k postupnému vypínání spojky č. 1 za 

současného zapínání spojky č. 2. Nedochází tak k přerušení toku výkonu na kola. V okamžiku, kdy 

je sepnuta spojka číslo 2 a výkon je přenášen touto částí, druhá větev převodovky již připraví 

zařazením třetího stupně. Celé řazení trvá údajně pouhých 0,3 až 0,4 s. V opačném případě, kdy 

vozidlo zpomaluje, řídicí elektronika připravuje nezatíženou část převodovky pro nižší rychlostní 

stupně. V situaci, kdy je potřeba snížit rychlostní stupně o dva a více stupňů (například ze šestého na 

druhý), elektronika celou operaci rozdělí na dvě části. Nejdříve dojde k zařazení ze 6. Na 5. 

Rychlostní stupeň a tím uvolní hřídel pro zařazení druhého rychlostního stupně. Toto složitější 

podřazení převodovce DSG trvá 0,9 s.  
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Převodovka DSG má podobné režimy jako běžné automatické převodovky. To znamená že na voliči 

převodovky jsou na výběr polohy P, R, N, D, S a manuální režim označený +/- . Standardní režim 

„D“ je nastaven tak, aby při řazení motor pracoval v optimálních otáčkách pro dosažení minimální 

spotřeby pohonných hmot a minimálního hluku motoru. Naproti tomu sportovní režim „S“ zlepšuje 

dynamiku automobilu tím, že nechává motor pracovat ve vyšších otáčkách (vyšší rychlostní stupeň 

řadí později a nižší volí dříve ). Navíc v tomto režimu řídicí jednotka převodovky spolupracuje přes 

datovou  sběrnici s  řídicí jednotkou motoru a se senzory otáček kol, kdy porovnává úhlovou rychlost 

jednotlivých kol. Rozdílné otáčky kol ukazují na jízdu zatáčkou. V tom případě řídící jednotka 

zabraňuje nežádoucímu přeřazení na vyšší stupeň během průjezdu zatáčkou. Manuální režim 

„Tiptronic“ nechává moment změny rychlosti na rozhodnutí řidiče, který mění převodové stupně 

pomocí tlačítek na volantu nebo samotným voličem převodovky. Pouze pokud se otáčky dostanou 

k omezovači, tak je z bezpečnostních důvodů automaticky zvolena vyšší rychlost. U sportovnějších 

modelů, jako jsou Volkswagen Golf GTI, Golf R32 nebo Audi TT, je manuální řazení realizováno 

pádly pod volantem.Dvouspojková převodovka DSG slaví značné úspěchy. V posledních letech 

představují i další konkurenční automobilky svoje varianty dvojspojkového řazení. DKG (BMW), 

Getrag PowerShift (Ford, Volvo, Chrysler, Mitsubishi), PDK (Porsche). 

 V současnosti produkuje dvojspojkové převodovky několik firem – Getrag, Ricardo nebo 

Borg-Warner a momentálně se k nim připojila také italsko-švýcarská společnost Oerlikon Graziano. 

V celosvětovém měřítku možná nepatří mezi největší (v Evropě ročně prodá 20 000 převodovek), o 

to zajímavější je ovšem její klientela. Mezi odběratele patří Ferrari, Lamborghini, Maserati nebo 

Aston Martin. [10] 
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3.1.2 Elektronické řízení 

Základ elektronického řízení tvoří dva řízené okruhy, které fungují nezávisle na sobě. 

Prostřednictvím první spojky dochází ke zařazení rychlostních stupňů 1, 3, 5 a zpětného chodu. 

Druhou spojkou zbývající 2, 4 a 6 rychlostní stupeň. 

 

 

Obr. 9. Schéma principu provozu a přenosu výkonu. [11] 

 

 

Přenosový okruh 2. 

Přenosový okruh 1. 

Spojka 1. 

Spojka 2. 

Točivý moment motoru 
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Mechatronický modul převodovky 

V  řídicí jednotce stupňové převodovky probíhá řízení veškerých akcí a dochází zde ke zpracování 

signálů od všech snímačů a ostatních řídicích jednotek. V této kompaktní řídicí jednotce je 

umístěna elektronická a elektrohydraulická řídicí jednotka. Je v ní umístěno 12 snímačů, 6 tlakových 

modulačních ventilů, 5 V části elektrohydraulické jednotky sídlí elektromagnetické ventily a ventily 

pro regulaci tlaku.   

Mezi výhody této kompaktní jednotky patří: 

 většina snímačů je integrována uvnitř 

 elektronické rozhraní je spojeno do jednoho centrálního konektoru 

V důsledku těchto opatření počet konektorů a vedení byla snížena. Toto nese zvýšení a elektrické 

účinnosti a snížení hmotnosti, ale naopak vysoké namáhání tepelného a mechanického charakteru na 

jednotku. Funkčnost řídicí jednotky by neměly narušit extrémní teploty v rozmezí -40 ºC až 150 ºC a 

mechanické vibrace nepřevyšující hodnotu gravitačního zrychlení 33 g. 

 

Obr.10. Řídicí jednotka šestistupňové automatické převodovky. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

Hydraulická jednotka 

Elektronická jednotka 
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Multifunkční přepínač 

 Volící páka aktivuje multifunkční přepínač, ten přemění mechanický pohyb volící páky na 

elektrický signál, který odpovídá pozici páky. Elektrické signály jsou odesílány přes analogové 

kabely do řídící jednotky převodovky. Je – li páka voliče v poloze „P“ tak přepínač posílá signál 

„volící páka je v poloze P“. Řídicí jednotka vyžaduje tento signál k ovládání zapalování. Přepínač 

využíva i brána Tiptronicu, signál se přenáší přes analogový kabel do jednotky. 

 

Obr. 11.Volící páka DSG převodovky. [9] 

Multifunkční přepínač má šest posuvných kontaktů. Čtyří spínače 1 až 4 pro pozice volící páky, 

jeden spínač společný pro polohu „P“ a „N“ a poslední pro jízdu vzad. 

 

 

Obr. 12. Schéma kontaktů multifunkčního přepínače. [9]

Zámek pro polohu „P“ volící páky 

Elektromagnetický zámek řízený řídící 
jednotkou 

Spínač Tiptronic 

Spínač pro polohy „P“ a „N“ 
Spínač polohy „R“ 
volící páky 
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Snímač vstupních otáček převodovky 

Zaznamenává vstupní otáčky převodovky, které jsou stejné jako otáčky motoru a pracuje na principu 

Hallova snímače. Přesné informace o vstupních otáčkách ze snímače zpracovává řídicí jedntoka pro 

následující funkce: 

 řízení, uprávu a sledování řazení 

 regulace a monitorování točivého momentu 

 diagnostika posuvných prvků 

 

Obr. 13. Snímač vstupních otáček převodovky. [9] 
 

 

Snímač vstupních otáček 
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Snímač výstupních otáček převodovky 

Snímáč pracuje na obdobném principu jako jako snímač vstupních otáček. Výstupní signál z toho 

snímače patři k nejdůležitějším a je nutný pro tyto funkce: 

 výběr řadícího stupně 

 hodnocení stavu řízení 

 diagnostiku posuvných prvků 

Snímač teploty oleje v převodovce 

Snímač pracuje na principu teplotního odporu, jeho činnost je důležitá pro tyto funkce: 

 změnu tlaku oleje v převodovce 

 aktivace a deaktivace funkcí závislých na teplotě (warm – up program, měniče momentu) 

 pro aktivaci ochranných opatření při vysoké teplotě převodovky ( mezní teploty jsou 

nastaveny na 127 ºC a na 150 ºC 

NTC teplotní odpor pro snímač teploty oleje u tohoto odporu s rostoucí teplotou klesá elektrický 

odpor.  

 

Obr. 14. Snímač teploty oleje v převodovce. [9] 
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Snímač polohy škrtící klapky a snímač polohy plynového pedálu 

 Snímače jsou umístěny pod plynovým pedálem. Jestliže řidič aktivuje tlakem působícím na 

plynový pedál „kick – down mód“ dojde ke zvýšení napětí na snímači polohy škrtící klapky a 

snímači plynového pedálu, vlivem navýšení měřících hodnot. Hodnoty napětí jsou definovány 

v řídicí jednotce motoru, která dále přenáší tuto hodnotu přes sběrnici Can do řídicí jednotky 

převodovky. Kick – down mezní bod může být testován přes diagnostický přístroj. 

 

 

Obr. 15. Snímač teploty oleje v převodovce. [9] 
 

 

 

 

 

Spínač Kick – down módu 

Snímače polohy plynového pedálu a 
polohy škrtící klapky 
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Přehled systému vozidla VW Jetta 2005 

 

 

Snímače Řídicí jednotka převodovky

Snímač vstupních ot. 

převodovky

Snímač výstupních ot. 

převodovky

Multifunkční přepínač

Snímač teploty oleje v 

převodovce

Spínač tiptronic

Volící pádla pod volantem

Akční členy

Řídicí jednotka motoru 

Řídicí jednotka ABS 

Přístrojová deska

Elektromagnetické, 

tlakové regulační ventily

 
Obr. 16. Přehed elektronického systému řízení převodovky vozidla [9] 
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4. Bezestupňová automatická převodovka 

 Na rozdíl od běžných automatických převodovek neexistuje u tohoto typu převodovek žádné 

odstupňování jednotlivých rychlostních stupňů, ale v celém jízdním intervalu je pouze „jeden“ 

plynulý měnitelný převod. Točivý moment motoru je přenášen přímo do převodovky. V pohonném 

řetězci není zařazen měnič točivého momentu. Někteří výrobci však mezi motor a převodovku 

vkládají elektronicky ovládanou spojku s elektromagnetickým práškem. Ze vstupní hřídele se točivý 

moment prostřednictvím planetového soukolí přivádí na primární kuželový kotouč (řemenici). 

Řemen nebo řetěz přenáší točivý moment dále na sekundární kuželový kotouč (řemenici) s výstupní 

hřídelí. Prostřednictvím další vložené hřídele se točivý moment přenáší dále na pohon nápravy. 

V praxi se mužeme setkat s označením CVT, které vzniklo z anglického spojení slov Continously 

Variabla Transmission. [12] 

Převodovky CVT nalézají uplatnění v nejrůznějších druzích automobilů od malých vozů až 

po SUV a jsou vhodné jak pro zážehové, tak pro vznětové motory nebo hybridní pohony. 

Dodnes probíhá neustálý vývoj tohoto inovativního druhu převodovky, v jehož rámci se 

zvyšuje přenositelný točivý moment a účinnost. Kombinací moderních převodovek CVT a 

zážehových a vznětových motorů s přímým vstřikováním a menším zdvihovým objemem 

lze dosáhnout dalšího snížení spotřeby paliva a emisí. Klíčovou součástí převodovky CVT je 

článkový řemen vyráběný společností Bosch, který se pohybuje mezi dvěma vzájemně proti 

sobě axiálně posuvnými kuželovými řemenicemi a v závislosti na otáčkách mění převodový 

poměr. Tímto způsobem je možné přenášet výstupní točivý moment z motoru o velikosti až 

450 Nm. Za předpokladu shodné konfigurace vozidla uspoří toto řešení v kombinovaném 

režimu EU až pět procent paliva v porovnání s mechanickou převodovkou. Spotřebu paliva 

snižuje nepřetržité udržování optimálního převodového poměru, jehož plynulá změna 

nechává motor běžet téměř za všech okolností v nejhospodárnější oblasti otáček. Tato 

technika nepřináší řidiči pouze výhodu snížené spotřeby paliva. Převodovka CVT se 

vzhledem k plynulé změně převodu bez rázů a přerušování toku hnací síly vyznačuje také 

vysokým komfortem a schopností dynamického zrychlení. Automobiloví výrobci nabízejí v 

současnosti po celém světě přibližně 100 typů s tímto druhem převodovky. Více než 90 z 

nich je vybaveno technikou Bosch. [8] 
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4.1 Multitronic bezestupňová převodovka  

 Převodovku Mutltitronic vyvinula pro své modely a uvedla v roce 2000 na trh automobilka 

Audi. Automobilce se podařilo odstranit nedostatky převodovek CVT (Continuously Variable 

Transmission) a tím dosáhnout lepší spotřeby paliva, větší pohodlí během jízdy a vyšší akceleraci. 

Audi použila tuto převodovku do svého modelu A6 s 2,8 litrovým V6 motorem. Multitronic plynule 

měnitelná převodovka se liší od systému bezestupňové CVT  převodovky prostřednictvím několika 

změn, které provedla automobilka během vývoje této převodovky. Liší se v konstrukci a způsobu 

řízení činnosti převodovky. [13] 

 

Obr.17. Multitronic schematické znázornění. [13] 

 

Rozjezdová spojka 

Variátor 

Lamelový řetěz 

Olejové čerpadlo 

Hydraulické ovládání 

Elektronické řízení 
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4.1.1  Princip a konstrukce 

 Převodovka Multitronic je klasický variátor řízený elektronicky. Princip změny převodového 

poměru je stejný jako u převodovky CVT od firmy DAF. Variátor je tvořen ze dvou páru 

protilehlých kuželových řemenic primární a sekundární. Variátor mužeme vidět na obrázku pod 

textem. Mezerou mezi oběma páry kuželových řemenic běží lamelový řetěz. Řetěz se chová jako 

element pro přenos hnací síly. Tento ocelový lamelový řetěz je schopen přenášet vysoký výkon 

a kroutící moment s velkou účinností a vystřídal doposud používaný řemen.  

 Jeden ze dvou kuželových disku (řemenic) se může pohybovat ve směru osy hřídele, tím že 

kužely hnací a hnané řemenice variabilně mění oddalováním a přibližováním průměr, který opisuje 

řetěz probíhá změna převodového poměru. Pohyb jednoho páru kuželových disků u převodovky 

Multitronic není zajištěn válečky ani kontrastní pružinou jako u CVT převodovky, ale hydraulickým 

systémem ovládaným programem DRP (Dynamic Regulating Program) elektronické řídicí jednotky. 

 Ovládání je závislé na poloze volící páky, rychlosti vozidla a poloze plynového pedálu. Při 

potřebě vysoké tažné síly například při rozjezdu je na primárním disku nejmenší průměr a na 

sekundárním disku je účinný průměr největší („tedy nejnižší rychlostní stupeň“). Tyto dva disky 

musí být současně nastaveny tak, aby řetěz byl dostatečně napnut a měl pro přenos dostatečný 

kontaktní tlak. 

 

Obr.18. Variátor převodovky multitronic. [13] 

Lamelový řetěz 

 Přenos kroutícího momentu zajišťuje ocelový řetěz složeny z více než 1000 kovových lamel 

spojených 75 páry čepů. Který spojuje hnací a hnanou řemenici a pohybuje se mezi axiálně se 

posuvnými částmi řemenic a tím se mění jeho oběžný průměr a tím převodový poměr. 

Zda je řetěz správně napnutý a přenos točivého momentu probíhá bez prokluzu zajišťuje hydraulický 

snímač točivého momentu. Převodovka dosahuje vysokých přenosů točivých momentů až kolem 

330Nm.

Primární kuželový pár 
Sekundární kuželový pár 
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4.1.2 Elektronické řízení 

 O jízdní dynamiku a hospodárnost se stará elektronické řízení, které z preferencí řidiče zvolí 

vhodný režim převodovky nebo podle polohy plynového pedálu zda řidič klade důraz na výkon nebo 

hospodárnost. Pokud řidič prudce sešlápne plynový pedál řídicí jednotka okamžitě přepne na uložené 

charakteristiky pro sportovní jízdu a okamžitě navolí lehčí převodový poměr tak, aby byl zajištěn 

přenos vysokých otáček motoru, které jsou nutné pro maximální výkon vozidla. 

 Řídicí jednotka taky pomocí senzoru, které zaregistrují jízdu z kopce, zajistí přídavné 

brzdění motorem. Řidič má na výběr režimy jako u běžné automatické převodovky tzn. P, R, N, D a 

jako doplněk je manuální režim. Manuálně řidič volí pevně definované stupně buď to volící pákou 

nebo pomocí tzv. kolébkovitými páčkami na volantu. 

 

Obr.19. Funkční schéma Multitronic převodovky. [14] 
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F  spínač brzdového světla   G195   snímač výstupních otáček 

F125 Multifunkční spínač   N110   elektromagnetický zámek volící páky 

F189 Tiptronic spínač   N215, N216    regulátory tlaku v převodovce 

G93 snímač teploty oleje v převodovce J217     řídicí jednotka převodovky 

G182 snímač vstupních otáček převodovky J226     startér,  

Řídicí jednotka převodovky 

Hlavní konstrukční a řídicí část tvoří řídicí jednotka. Zvláštností převodovky multitronic je, že 

elektronická řídicí jednotka je přímo integrovaná v převodovce a pomocí tří regulačních ventilů je 

propojena s hydraulickým okruhem. Rozhraní ke vozidlu tvoří 25 Pin konektor.V řídicí jednotce je 

zabudována tato senzorová technologie: 

 multifunkční přepínač 

 snímač vstupních otáček převodovky 

 dvojice snímačů výstupních otáček převodovky 

 snímač přítlačného tlaku 

 snímač tlaku oleje  

 snímač teploty převodového oleje 

 

 

Obr. 20. Řídicí jednotka převodovky Multitronic. [14] 

Řídicí jednotka 
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Dvojice snímačů  
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Multifunkční přepínač 

Multifunkční přepínač signalizuje řídicí jednotce polohu volící páky, skládá se ze čtyř Hallových 

snímačů jejichž signály jsou přenášeny jako polohy mechanických spínačů. Každý Hallův snímač 

generuje dva signály „1“ a „0“. Sepnutí spínače znamená „1“(vysoká úroveň) rozepnutí „0“ (nízká 

úroveň). Celkem může nastat 17 kombinací: 

 4 kombinace pro pozice volící páky: P, R, N ,D 

 3 kombinace řazení pro mezi polohy: P – R, R – N, N – D. 

 10 kombinací, které jsou diagnostikovány jako chyby řazení 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1. Tabulka kombinace řazení 

 

Příklad chybné kombinace řazení: 

Volící páka se nachází v poloze „N“. Hallův snímač „C“ například selže a bude prováděna řadící 

kombinace 0 0 0 1. Řídicí jednotka převodovky zjistí polohu „N“, zároveň zjistí chybnou kombinaci 

řazení a zahájí odpovídající podprogram. 

 

 

 
Hallovy snímače 

 
A B C D 

Pozice volící páky Kombinace řadících stupňů 

P 0 1 0 1 

Mezipoloha P – R 0 1 0 0 

R 0 1 1 0 

Mezipoloha R – N 0 0 1 0 

N 0 0 1 1 

Mezipoloha N – D 0 0 1 0 

D 1 0 1 0 

Chyba 0 0 0 0 

Chyba 0 0 0 1 

Chyba 0 1 1 1 

Chyba 1 0 0 0 

Chyba 1 0 0 1 

Chyba 1 0 1 1 

Chyba 1 1 0 0 

Chyba 1 1 0 1 

Chyba 1 1 1 0 

Chyba 1 1 1 1 
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Řídicí jednotka převodovky vyžaduje informace o poloze volící páky ze snímačů pro tyto funkce: 

 řízení startovacího procesu 

 ovládání zadních světel při couvání 

 blokování poloh „P“ a „N“ 

 informace o provozním stavu vozidla pro ovládání spojky 

Tyto Hallovy snímače jsou imunní proti elektromagnetickému rušení, což zlepšuje jejich 

spolehlivost navíc s minimálním mechanickým opotřebením. 

 

Snímač vstupních otáček převodovky 

Registruje skutečnou rychlost vstupních otáček převodovky a spolu se snímačem otáček motoru 

ovlivňují ovládání spojky. Konstrukčně se jedná o magnetický kroužek skládající ze řady 40. 

Magnetů. 

 

Snímače výstupních otáček převodovky 

Výstupní otáčky převodovky snímá dvojice snímačů, z jejichž společného výstupu se zároveň určuje 

i směr otáček, z toho důvodu se používají dva snímače. Oba snímače jsou schopny v případě chyby 

se nahradit, selžou – li oba tak je náhradní hodnota generována z rychlosti otáček kol. 

 

Snímač přítlačného tlaku ve spojce 

Signál ze snímače informuje řídicí jednotku o přítlaku, který je regulován a podle něj dochází ke 

řízení spojky. 
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Snímač teploty převodového oleje 

Snímač je integrován přímo do řídící jednotky převodovky. Snímá hodnotu teploty převodového 

oleje, která je důležitá pro zpětnou kontrolu správné funkce převodovky a funkci adaptace teploty. 

Pokud snímač selže dochází k náhradnímu výpočtu této hodnoty a dojde ke deaktivaci některých 

funkcí ( např. Kontrolní funkce). 

 

 

 

 

Obr. 21. Řídicí jednotka převodovky Multitronic. [14] 

 

 

 

 

 

Snímač teploty oleje 

Snímač vstupních otáček (1 Hallův 
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Snímač Kick – down režimu 

 Tlak vyvolaným řidičem na plynový pedál, pod kterým je umístěn snímač dojde 

k navyšování hodnoty napětí. Pokud dojde ke překročení určité definované hodnoty napětí 

odpovídající překročení bodu Kick – down, řídicí jednotka motoru začne vysílat informace řídicí 

jednotce převodovky. Přenos probíhá po sběrnici Can. Funkce Kick – down režimu není nepřetržitě 

aktivována, ale jen jednou většinou v případě potřeby vysokého zrychlení během rozjezdu. Tento 

režim se začal používat ve vozidlech od roku 1997. 

 

 

 

Obr. 22. Proces komunikace během spouštění režimu Kick – down. [14] 
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Snímač režimu Tiptronic 

Snímač je integrován v převodovce, skládá se ze 3 Hallových snímačů: 

 snímač pro podřazení 

 Snímač rozpoznání tiptronic režimu 

 snímač pro přeřazení 

 

 

Obr. 23. Ústrojí volící páky. Sedm Led diod je umístěno pod deskou, každá odpovídá jedné poloze 

převodovky. [14] 

Informace o pozici páky voliče v Tiptronic režimu, tedy o zařazení vyššího převodového stupně 

(značeno na páce +) nebo nižšího stupně (značeno na páce -) je předána řídicí jednotce převodovky 

ve formě frekvenčně modulovaného obdelníkového signálu. 

Signály generované ze senzorů lze běžně měřit konvenčním zařízením. Diagnostickým zařízením lze 

provést testování informačním systémem, který vyhledá chyby nebo data ze snímačů. Pokud snímač 

během provozu selže, získává řídicí jednotka náhradní hodnoty ze signálů z ostatních snímačů, stejně 

jako informace z propojených řídicích jednotek. Vše musí účinně pracovat tak, aby byl zachován 

provoz vozidla. Jelikož snímače jsou nedílnou součástí řídicí jednotky, tak pokud jeden ze snímačů 

nelze opravit musí být celá jednotka vyměněna. 

 

Led diody Multitronic snímač 

Drážka pro volící páku a 
horní zakrytování  

Snímače polohy volící páky 

Ventily pro Hallovy 
snímače 

DPS pod volící 
pákou 
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Snímač polohy odpovídá za pořízení signálu o poloze volící páky a aktivace ukazatele polohy volící 

páky. Každá poloha voliče má definovanou frekvenci signálu. 

 

Obr. 24. Funkční schéma propojení volící páky se snímači. [15] 

F189 –tiptronic spínač 

F305 – přepínač polohy P volící páky 

J587 – snímač polohy řadící páky 

N110 – zámek volící páky 

Y26 – ukazatel polohy volící páky 
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5. Systém Tiptronic  

 Název Tiptronic vznikl jako ochranná známka pro ruční řazení automatické převodovky 

vyvinutý společností Porsche. Toto pojmenování používají a mají na něj licenci automobilky 

Volkswagen, Audi a Seat. Tiptronic převodovka může fungovat jako běžná konvenční automatická 

převodovka s elektronickým výběrem převodového stupně nebo nechává průběh řazení na 

manuálním řazení řidiče. Řidič tedy sám zvolí v jakém reřimu bude řazení používající místo spojky 

měnič točivého momentu probíhat. Účelem systému Tiptronic je poskytnout řidiči větší kontrolu 

vozu a jednoduchost řízení vozidla automatickou převodovkou. 

Po aktivaci systému Tiptronic řidičem, řidič začíná ovládat buď to pomocí páček na volantu nebo 

posouváním řadicí páky v jednom směru na vyšší nebo nižší řadící stupeň. Výhodou tohoto 

manuálního řazení je brzdění motorem při podřazení. Tato převodovka je také jako Multitronic tzv. 

„bezestupňová“ díky tomu, že je teoreticky možné dosáhnout nekonečně velkého množství 

převodových stupňů. Při jízdě s tímto systémem je specifické to, že se otáčky při stejné poloze 

plynového pedálu téměř nemění, tzn. že při zrychlování ze 60 – 100 km/h točí motor stále 2500 

ot/min.
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6. Závěr 

 Účelem této bakalářské práce, bylo zpracování rešerše o automatických převodovkách, 

konkrétněji elektronického systému řízení převodovky. V úvodu byl vysvětlen hlavní význam 

automatické převodovky ve motorovém vozidle, seznámení s výhodami, které jsou spojené 

s užíváním automatických  převodovek, typy automatických převodovek a s vývojem, který v dnešní 

době dospěl k 7. - 8. stupňovým převodovkám a samostatnosti řízení průběhu řazení pomocí 

elektronického systému řízení. Podstatou elektroniky řízení převodového ústrojí se zabývá druhá 

kapitola. Ve které je pomocí blokových schémat a popisu vysvětlen obecný princip spolupráce 

snímačů, čidel požadovaných hodnot mezi řídicí jednotkou převodového ústrojí. Na základě této 

spolupráce dochází ke řízení dalších operací pomocí akčních členů. V práci jsem se věnoval i 

detailnímu popisu konkrétního typu stupňové a bezestupňové automatické převodovky.  

 V prvním případě se jedná o převodovku používající dvě spojky a patří mezi 

nejperspektivnější automatické převodovky. Jejím vývojem se zabývají konstruktéři od většiny 

automobilových výrobců, nazývá se DSG převodovka.  

 Další převodovka s ocelovým řetězem vycházející z typu CVT převodovky pochází od 

automobilky Audi. Konkrétně se jedná o převodovka Multitronic. Proti převodovkám s dvojitou 

spojkou (DSG) nemá kvůli použití cenově náročných materiálů Multitronic takový potenciál 

hromadného rozšíření. Kromě rozdílu v konstrukci převodového ústrojí je u obou podstata řízení 

převodovky pomocí řídicí jednotky obdobná. Závěr práce se zmiňuje o režimu Tiptronic, který se 

vyskytuje u obou dříve popsaných převodovek. 
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