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ANOTACE BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

 

MLČÁK, T. Návrh realizace měření účinností diferenciálu na testovacím vozidle: bakalářská práce. 

Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, Katedra části a mechanismů strojů, 

2013, 43 S. Vedoucí práce: Folta, Z. 

 

Bakalářská práce se zabývá návrhem realizace měření účinností na testovacím vozidle. V úvodu jsou 

popsány jednotlivé typy diferenciálů a jejich instalace ve vozidlech. Následuje srovnání dostupných 

typů snímačů točivých momentů. Další rešerši jsou srovnány technologie pro přenos signálu z rotující 

hřídele do vyhodnocovací jednotky. Nejvhodnější technologie měření, pomocí tenzometrických 

snímačů, je aplikovaná na jednotlivé typy převodovek. Na každou převodovku jsou navrženy oba 

druhy přenosu signálu z rotující hřídele. Tj. bezdrátovou technologii a pomocí wi-fi signálu. V 

praktické části práce jsou vyhodnoceny jednotlivé instalace převodovek do daných typů vozidel.   

Závěrem jsou vybrány nejvhodnější instalace pro vybrané typy vozidel značky Škoda. 

 

 

ANNOTATION OF THE BACHELOR’S THESIS 

 

MLČÁK, T. Desing of an Implementation of Differential Efficiency Measuring on a Testing Car: 

bachelor’s thesis. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, Faculty of Engineering, Department 

of Machine Parts and Mechanisms, 2013, 43 S. Thesis’s supervisor: Folta, z. 

 

Bachelor thesis deals with design of the implementation of differential efficiency measurements on 

the testing car. The introduction is describes each type of differentials and their installation in 

vehicles. The following is a comparison of available types of sensors torque. Another search are 

compared technologies to transmit signals from a rotating shaft to the evaluation unit. The best 

measurement technology, using tensometric sensors, are applied to each type of transmissions. On 

every gearbox are designed both types of signal transmission from a rotating shaft. It is a wireless 

technology or wi-fi signal. In the practical part of the thesis evaluates individual installations 

transmissions into those types of vehicles. Finally, most installations are selected for certain types of 

vehicles Skoda. 
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Seznam použitých značek 

Značení Jednotky Název 

a [mm] délka strany čtverce 

AD [mm] délka strany čtverce 

BD [mm] délka strany čtverce 

DD´ [mm] délka strany čtverce 

ED´ [mm] délka strany čtverce 

G [MPa] modul pružnosti ve smyku 

l [mm] uhlopříčka čtverce 

γ [°] úhel smyku 

ε [MPa] poměrné délkové prodlouženi 
τ [MPa] tečné napětí 

ΔRt [Ω] odpor pří změně teploty 

ΔRo [Ω] odpor od ohybové sily 

Fo [Ω] sila 

ΔR [Ω] deformace rezistoru 

R [Ω] odpor rezistoru 

R1 [Ω] odpor rezistoru 1 

R2 [Ω] odpor rezistoru 2 

R3 [Ω] odpor rezistoru 3 

R4 [Ω] odpor rezistoru 4 

Um [V] napětí na zdroji 

Un [V] napětí 
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1. Úvod – důvody měření účinností, stanovení cílů práce 

 

Toto měření účinnosti diferenciálů provádíme z důvodu ověření teoretických znalostí a 

jejich aplikaci v praxi. Tyto poznatky můžeme využít ke zlepšení účinnosti diferenciálů. Lepší 

účinnost znamená nižší ztráty výkonu, lepší chod zařízení, nižší provozní náklady. Diferenciál 

způsobuje nedotáčivost vozidla. Čím menší účinnost, tím vetší moment způsobující 

nedotáčivost. 

Pro účely měření bude použit diferenciál, který je součásti škodováckých převodovek 

MQ200 nebo MQ100. Jedná se o diferenciál s kleci, opatřenou kuželovými satelity, 

rozdělující tok mezi dvě nápravy (symetrický diferenciál). Na klec je pevně uchycené 

ozubené kolo stalého záběru. Pastorek převodu stalého záběru je součástí výstupní hřídele 

převodovky. 

 

Obr. 1 Převodovka MQ200 

 Cíle práce: 

- rešerše systémů měření točivého momentu na rotujících hřídelích 

- rešerše systémů přenosu signálu z rotující hřídele do měřící aparatury 

- návrh měřicích bodů a přenosu signálu na převodovce MQ200 

- návrh měřicích bodů a přenosu signálu na převodovce MQ100 

- určeni typu vozidla pro instalaci měření aparatury 

- nakreslení potřebné technické dokumentace pro měření 
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2. Rešerše diferenciálů, jejich typů, použití, význam. 

 

Diferenciál je zařízení rozkládající tok energie (momentu) z jedné hřídele (vstupní) na 

dvě jiné hřídele (výstupní), a umožňující jejich různých poměr otáček vůči sobě. Tuto funkcí 

využívají nápravy automobilu ke snížení opotřebení pneumatik a komponentu nápravy při 

průjezdem zatáčkou, přes rozdílné typy povrchů pod jednotlivými nápravami.  

 

Obr. 2 Mezikolový diferenciál 

Rozdělení diferenciálu podle umístění  

- mezikolový (nápravový), 

- mezinápravový, 

- mezivozidlový 

 

Rozdělení diferenciálu podle typů konstrukce 

- otevřený diferenciál, 

- samosvorný diferenciál, 

- samosvorný s omezenou svorností (LSD), 

- šroubový (typ Torsen), 

- samosvorný s viskózní spojkou (typ Haldex). 
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Tato práce se bude zabývat mezikolovým diferenciálem. 

 

Obr. 3 Součásti diferenciálu 

 

Jednotlivé časti diferenciálu: 

-Vstupní hřídel diferenciálu je zároveň výstupní hřídel převodovky 

-Převod stálého záběru bývá součástí diferenciálu a skládá se z pastorku stalého záběru a 

kola stalého záběru. 

-Klec je pevně připevněná ke kolu stálého záběru a tvoří základ diferenciálu, v ni jsou 

umístěny satelity diferenciálu. Dva satelity jsou umístěný vertikálně pomocí čepu a další jsou 

pevně uchycený k výstupním hřídelům (po jednom ke každé polonápravě) 

-Satelity jsou vyráběný jako kola kuželového soukolí s přímými zuby. A musí umožnit 

točivý pohyb ve dvou směrech. 

 

Samotná činnost diferenciálu nastává, když dojde k diferenci (rozdílu) otáček polonáprav, 

vlivem parazitních sil. Klec se otáčí pořad stalé konstantními otáčkami dodávanými pohonem 

(výstupním hřídele z převodovky). Jakmile se začne jedna polonáprava otáčet rychleji než 

druhá, uvede do pohybu satelity diferenciálu, uchycený pomocí čepu v kleci. Diferenciál pak 

následně začne rozdělovat tok výkonu v rozdílném poměru.  
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3. Účinnost diferenciálu, metodika měření  

 

Účinnost diferenciálu se získá z poměru výstupní energie ke vstupní energii, a zároveň je 

to opak ztrát. Účinnost se dá taky získat změřením momentu na vstupním a výstupních 

hřídelí. Měření na výstupních hřídelí se provede podle již vyzkoušeného postupu, který je 

obsahem práce p. Folty. p. Hrudičkové „Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního 

automobilu za různých jízdních podmínek“[4].  

Točivý moment se provede měřením pomocí tenzometru firmy Hottinger GmbH a 

pomocí aparatury pro přenos signálu. Na střed poloosy se umístí tenzometry, ke konci 

gumových krytů kardanových kloubů se umístí anténa aparatury pro přenos signálu firmy 

Manner Sensortelemetrie GmbH. 

 

 
Obr. 4 Detail levé poloosy 

 
Obr. 5 Detail pravé poloosy 

 

3.1. Indukčností měřiče 

 

Indukčností snímač pracuje na principu změny vzduchové mezery. Velikost této mezery 

je závislá na úhlové výchylce dvou průřezů hřídelů. „Speciální konstrukce umožňují umístění 

vinutí na statorovou část hřídele. Tím jsou odstraněny komplikace s přenosem signálu 

z rotujícího hřídele. Takové řešení je velmi složité.“ [10] 
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Na obr.3 je zobrazena konstrukce indukčního 

snímače. „Ohybová deformace ramen řemenice se 

měří dvěma shodnými snímači polohy, jejichž 

cívky jsou zapojeny do můstku.“ [10] 

Dalším možným řešení je umístění třech 

prstenců z nemagnetického materiálu v určitém 

rozestupu.  

Na hřídeli je umístěny prstenec 

z feromagnetického materiálu, opatřený zuby po 

obou stranách. Na každé straně prstence je 

umístěný další vnější prstenec také z feromagnetického materiálu 

se zuby na straně ke středovému prstenci. Jednotlivé zuby do sebe 

zapadají s konstantní vůli, jenž vytváří vzduchové mezery. Celý 

systém je z vnější strany překryt cívkou nebo systémem cívek. 

Jakmile je hřídel zatížená točivým momentem, vzduchové mezery 

se změní a to vyvolá změnu indukčnosti snímače. Následná změna 

odpovídá momentu síly. Použiti těchto snímačů je do 4000ot/min. 

„Jejich hlavní nevýhodou je, že mají vývody pouze ve statorové části.“ [10]  

 

 

3.2. Magnetoelastické měřiče  

 

Cívka je navinuta na hřídel, který je součásti elektrického obvodu. Deformace, která 

vznikla namáháním hřídele momentem sily, ovlivňuje permeabilitu cívky. Tím dojde ke 

změně indukčnosti cívky. Bohužel tento způsob vykazuje chyby měření z důvodu vůle 

v ložiscích a odchylky od kruhového profilu hřídele. Na vedlejším obrázku je další možnost 

změny permeability. Indukční snímač tvaru U se přiloží na jednotlivé body a změna 

permeability se měří mezi body 1-2 nebo 3-4. Megnetoelastické snímače se nepoužívají často, 

protože parazitní vlivy, vznikající při měřeni ovlivňuji výsledky a eliminace jich samotných je 

velice obtížná. 

Obr. 6 Schéma indukčního snímače 

Obr. 7 Indukčnostní snímač 
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Obr. 8 Magnetoelastický snímač momentu síly: a) cívka nasunuta na hřídeli   b) použitím indukčnostního snímače tvaru 

 

 

3.3. Měřiče využívající inverze Wiedemannova jevu  

 

Tento princip je ideální pro měření točivého momentu, jelikož trubka snímače má stejný 

zkrut jako měřený hřídel. Výstupní napětí je tedy rovno zkroucení hřídele i trubky snímače. 

Na obr.6 je nakreslen princip snímače. Na trubce je vinutí s malým počtem vinutí, které je 

zároveň budící. Na hřídeli je potom instalováno druhé vinutí s velkým počtem závitu. U 

plného hřídele prochází proud přímo tělem hřídele. Jakmile je trubka nebo hřídel namáhaný 

torzně, začne se v sekundární cívce indukovat napětí úměrné momentu sily. U tohoto principu 

měření je problém s přenosem budícího proudu do rotujícího vinutí na hřídeli. Výstupní proud 

nabývá značných hodnot a tím vzniká problém, jenž tuto aplikací měření odsouvá do postraní. 

 

Obr. 9 Princip snímače síly využívající inverze Wiedemannova jevu 
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3.4. Magnetoanizotropní měřiče  

 

Snímač je tvořen dvěma magnetickými obvody. Na zdroj střídavého proudu se stejnými 

kmitočty a amplitudy je připojeno budící vinuti. Toto vinuti vytváří na povrchu hřídele 

magnetické pole se symetrickými vlastnostmi. Jelikož budící magnetické pole je souměrné a 

rovnoběžné s osou hřídele. Nezasahuje do sekundárního obvodu, které je kolmo umístěno 

směrem k budícímu. A by se tohoto stavu dosáhlo jsou otevřené části jader umístěný blízko 

k hřídelí. Jakmile se hřídel zatíží momentem sily, následná deformace ovlivni magnetické 

pole. Magnetické pole následně začne ovlivňovat svým průchodem sekundární magnetický 

obvod. Z indukovaného napětí, velikostně úměrné deformaci magnetického pole, je zjištěn 

moment sily. Chybovost tohoto snímače značně způsobuje nehomogenita hřídele. 

 

Obr. 10 Princip magnetoanizotropního měříče 

  

 

3.5. Kapacitní snímače  

 

Kapacitní snímač momentu síly je na obr. xx Na hřídel 5 je pevně, izolovaně umístěna 

elektroda 4 zubového tvaru. Na hřídeli 1 je umístěna taky pevně elektroda opět zubového 

tvaru. Po působení torzního napětí na hřídeli v místě 2, se elektrody pootočí a změní se 

kapacita. Na stator je vyveden výstupní signál z rotujícího hřídele. 
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Obr. 11 Kapacitní snímač momentu síly 

 

 

3.6.  Odporové měřiče: 

 

Nejvíce rozšířené měříce točivého momentu jsou odporové měřiče. 

 

Odporové potenciometry. 

Princip těchto snímačů spočívá ve snímání úhlové odchylky. Ovšem tento způsob je 

možno aplikovat až při velké deformaci členu. Proto se velmi málo užívá. Své uplatnění 

většinou nachází jako převodník k mechanickým snímačům momentu síly a výsledným 

výstupem je elektrický signál. 

 

Odporový tenzometr 

Princip tohoto typu snímače spočívá ve snímaní smykového napětí, Jeho použiti je velmi 

časté, jelikož se hodí na dynamické měření. Nejpoužívanější deformačním prvkem je hřídel. 

Tenzometry se umísťuji na povrch hřídele a to ve směru maximálních smykových napětí. 

S osou hřídele svírají úhel 45° a jsou lepený vždy čtyři. Tím se dosáhne plného můstku tzv. 

Wheatstonová můstku.   

 Jelikož není jednoduché nalepit tenzometry v tomto směru, využívají se tenzometry ve 

tvaru tzv.“rybí kostry“. Na obrázku je možno vidět tyto tenzometry vlevo a uprostřed a 

vpravo se nachází další možná varianta tohoto uspořádání. Použití těchto snímačů se jeví jako 

nejvýhodnější. Eliminuje parazitní vlivy, je kompaktní, cenově levné…. Jedinou nevýhodou 

je nutnost eliminovat tahové napětí, což v našem případě zajistí konstrukce převodovky. 
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Obr. 12 Provedení tenzometru pro měření točivého momentu 

 

 

3.7. Přenos signálu z rotujícího hřídele 

 

Abychom mohli signál snímačů vyhodnotit vyhodnovácí jednotkou , je nutno použit 

aparaturu pro přenos signálu z rotující hřídele na stacionárně umístěnou aparaturu. 

Toho lze dosáhnout několika způsoby: 

- bezdrátový přenos 

- pomocí wi-fi technologie 
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3.8.  Bezdrátový přenos signálu 

 

Signál je ze snímače (sensor) přenášen a zesílen přes zesilovač signálu (Sensor signal 

amplifier) na rotující anténu tvořenou vodičem (Rotor ring and Rotor antenna). Antény jsou 

tvořeny převážně vodičem kruhového průřezu v izolační vrstvě nalepené na povrchu hřídele 

nebo je vodič tvořen měděnou folii nalepenou přes izolační podklad.  

V blízkosti rotující antény je umístěna stacionární anténa („Pick-Up“ Stator antenna). 

Stacionární anténa vytváří vysokofrekvenční magnetické pole, pomocí něhož přijímá signál 

z tenzometrických snímačů, ale navíc napájí rotující anténu i zesilovač. Signál poté putuje 

přes koaxiální kabel (Coaxial cable) do vyhodnocovací jednotky (Evaluation unit). Před 

začátkem měření je nutno anténu dostatečně odladit. Výrobcem udávaná maximální 

Obr. 13 Schéma bezdrátového přenosu 

Obr. 14 Typy rotačních antén 
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vzdálenost mezi anténami je 40mm. V praxi to většinou bývá 15mm. Tuto vzdálenost hodně 

ovlivňuje prostředí, především množství kovových části v okolí. 

 

  

3.9. Přenos signálu pomocí wi-fi 

 

 

Obr. 16 Schéma přenosu signálu pomocí wi-fi 

Signál ze senzoru je zesílen pomocí zesilovače. Na zesilovači je přišroubována anténa. 

Zesilovač je napájený bateriemi pevně instalovanými na hřídeli. Potřebná dodávka elektrické 

energie bude zajištěná třemi 1,5V AA bateriemi.  Signál z antény je pomocí wi-fi technologie 

přenášen vzduchem na statické antény a přes vodiče poslán do přijímací aparatury. Aparatura 

signál vyhodnotí a odešle do počítače. 

 

 

Obr. 15 Typy statických antén 



„Bakalářská práce“ 

 

19 

 

4. Metodika výpočtu momentu z tenzometrického měření poměrných 

prodloužení. 

 

 

Obr. 17 Deformace elementárního čtverce 

Princip měření pomocí tenzometru je v podstatě jednoduchý. Na měřené 

nezdeformovatelné hřídeli, zvolíme elemetární čtverec ABCD o délce strany a a délce 

úhlopříčky l. Při čemž platí l se rovná násobku strany a druhé odmocniny čísla dvě 

 

 [1] 

 

Pří působení točivého momentu se čtverec zdeformuje na lichoběžník ABC´D´. Hodnota 

rozměru DD´ se zjistí z trojúhelníku ADD´  

 

´
 [2] 

 

Při předpokládané deformaci se jedná o velmi malý úhel, předpokládá se tanγ = γ. 

Z trojúhelníku DED´se odvodí délka Δl 

 

´  [3] 

 

Nyní se odvodí hodnota poměrného prodloužení úhlopříčky l 
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 [4] 

 

Po aplikaci Hooková zákona pro smyk vznikne vztah 

 

 [5] 

 

Po matematické úpravě vznikne rovnice 

 

 [6] 

 

Z těchto poznatků vyplývá princip měření točivého momentu tenzometrem. Hlavní 

poměrné prodloužení probíhá ve sklonu 45°, druhé poměrné prodloužení nastane ve směru 

kolmé na hlavní poměrné prodloužení se stejnou velikosti a opačného znaménka. Použije se 

proto zapojení podle obr.14 

 

Obr. 18 Schéma měření točivého momentu tenzometry 

Složení celkových hodnot jednotlivých odporů od vlivu prostředí, jako jsou změny 

teploty ΔRt , od změny ΔRo vlivem ohybu a sily Fo a samotné deformace ΔR jsou: 

 [7] 

 

 [8] 

 

 [9] 

 

 [10] 
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Po aplikaci do jedné rovnice a matematické úpravě se získá rovnice 

 

 [11] 

 

Po zanedbání nevýznamných častí rovnice získáme zjednodušený stav 

 

 [12] 

 

Na tomto vztahu pro dané zapojeni je vidět eliminace vlivem změny teploty i vlivem 

eventuálních ohybových sil. 
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5. Realizace na převodovce MQ100, umístění snímačů (tenzometrů), 

umístění přenosu signálu ze dvou hřídelů – obě varianty. 

 

Převodovka MQ100 je vyráběná společnosti Škoda Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Tato se 

převodovka se bude využívat pro vozy vyráběné koncernem Volkswagen a osazenými motory 

do 120Nm. Nyní se  používá pouze ve voze CitiGo. 

 

 

 

Obr. 19 Řez převodovkou MQ100 

Prostor pro umístění 

přenosové aparatury 

Umístění tenzometru 
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Instalace aparatury je rozdělená do dvou celku. V místě „Umístění tenzometru“ se umístí 

tenzometry. Od nich se odlehčením hřídele povedou vodiče do „Prostoru pro umístění 

přenosové aparatury“, kde se napojí na zesilovač a anténu. Celé je to propojené vodičema. 

 

 

5.1. Umístění tenzometru 

 

  

 

 

Obr. 20 Umístění tenzometru 

 

 

 

Tenzometr se v tom to případě umístí mezi ozubení stalého záběru a zpětný převodový 

stupeň, který je posazený na synchronizačním zařízení převodového stupně. Vyvrtá se otvor 

v hřídeli o průměru 6mm až do středu hřídele. 

Odlehčovací  

otvor 

Vyvrtaný otvor 

Výstupní hřídel 

převodovky 

Vstupní hřídel 

Ozubení soukolí stalého záběru 

Prostor synchronizačního 

zařízeni převodového 

stupně 
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Obr. 21 Ukázka umístění tenzometru na hřídeli 

 

 

5.2. Umístění přenosu signálu pomocí bezdrátové technologie 

 

Na následujícím obrázku je vidět reálné umístění aparatury na bezdrátový přenos. 

Aparatura je umístěna na stendu pro měření účinností převodů. 

  

 

Obr. 22 Reálná instalace aparatury 

 

Anténa z měděného 

drátu 

Držák zesilovače Zesilovač 

Statická 

anténa ve 

tvaru U 
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Obr. 23 Řez navrhovanou instalaci aparatury 

 

Obr. 24 Boční pohled na instalaci aparatury 

Ve dně skříně převodovky se vyvrtají otvory s drážkou. Do drážky se vloží „O“ 

kroužek ze stejných důvodů jako předtím, zabírají menší prostor než další typy těsnění např. 

Gufera. Do dutých částí hřídelů se vlisují opět duté hřídele. Na vsazené hřídele se nalisuje 

plexisklový kroužek s  anténou z měděného drátu vsazenou, do drážky po obvodu kroužku. 

Na konec hřídele se namontuje hliníkový držák zesilovače. Na držák se pomocí šroubu umísti 

Vlisovaný  

hřídel 

Statická anténa 

Zesilovač 

Držák zesilovače 

Rotační 

anténa Plechový držák 

Statická anténa 

Držák zesilovače 
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zesilovač. Na skříň se navaří držák statických antén, který bude nutno vyrobit na „místě“. 

Poté se pomocí 4 šroubů M5 přichytí samotné antény. 

 

 

5.3. Umístění přenosu signálu pomocí wi-fi technologie 

 

Na obr. 25 je vyfoceno zařízení pro přenos signálu z rotující hřídele. Skládá se ze 

zesilovače, antény a napájecího vodiče. Na obrázku je vidět připojen napájecí jack 

k napájecímu vodiči, v měření budu k napájecímu vodiči přiletované tužkové baterie. 

 

Obr. 25 Část aparatury instalovaná na hřídel 

 

Zesilovač 

Anténa 

Napájecí vodič 
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Obr. 26 Řez navrhovanou instalaci aparatury 

 

Obr. 27 Boční pohled na instalaci aparatury 

Do víka se opět vyvrtají otvory, do kterých se vloží „O“ kroužky. Na vlisovaný hřídel 

se upevní kompletní aparatura. Na hřídel se umístí držák antény a pevně přichytí šrouby se 

zápustnou hlavou. Na držák se pomocí lepící pásky připevní 3 baterie typu AA, anténu je 

nutno napájet 4.5V (3x1,5V). Baterie typu AAA jsou sice menší ovšem jejich kapacita nemusí 

Baterie 

Zesilovač 

Anténa 

Lepicí páska 
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vystačit na celou dobu měření. Na držák se umístí krabička s anténou pomocí dvou šroubů. 

Samotná anténa se pak obtočí kolem celého aparátu a uchytí lepící páskou. Statické antény 

poté stačí umístit do motorového prostoru vozů do vzdálenosti necelého půl metru od antény 

na hřídeli. 

 

 

6. Umístění na vozidle CityGo s prostorem 45 mm k podběhu – 

varianta s měřením jen 2. hřídele 

 

Předpokládaný minimální prostor od převodovky k podběhu cca 45 mm (podle šroubů 

držící závěs). Bylo to naměřeno na stendu pro měření deformace převodovky MQ100. Tudíž 

není možné provést instalaci podle výše uvedených návrhu.  Proto byl vypracovaný další 

návrh, který počítá s umístěním měřici aparatury pouze na výstupním hřídeli.  

 

 

Obr. 28 MQ100 - boční pohled 
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Obr. 29 MQ100 - čelní pohled 

 

Umístění tenzometru zůstane nezměněné. Do dna převodovky se vytvoří pouze jeden 

otvor s drážkou pro těsnící „O“ kroužek. Do výstupní hřídele se opět vlisuje hřídel, ke 

kterému se přivaří držák baterii a zesilovače. Na držák se upevní baterie a zajistí páskou. Na 

závěr se upevní zesilovač a zajisti se anténa. Na výkrese je možno ověřit, že nedojde ke kolizi 

aparatury s držáky převodovky. 

 

Obr. 30 Řez instalaci wi-fi technologie 

  

Zesilovač 

Baterie 

Vlisována hřídel 
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Obr. 31 Boční pohled na instalaci 

 

 

  

Prostor aparatury 
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7. Realizace na převodovce MQ200, umístění snímačů (tenzometrů), 

umístění přenosu signálu ze dvou hřídelů 

 

Převodovka MQ 200 (jiné značení 02T) je převodovka vyráběná společnosti Škoda 

Auto a.s. v Mladé Boleslavi. Je určená pro vozy s motory s točivým momentem do 200Nm. 

Těchto převodovek se vyrobilo více než 4 miliony. Tato pětistupňová manuální převodovka 

se instaluje do vozů Škoda Fabia, Octavia, Roomster, Citigo, Volkswagen Polo či Seat Ibiza 

[11]. 

 

Obr. 32 Řez převodovkou MQ200 

 

 

7.1. Umístění tenzometru 

 

Instalace tenzometru bude provedena v místě označeném na obr. „Umístění 

tenzometru“. Zde se provede menší technická úprava. Vyvrtá se díra o průměru 9 mm až do 

středu hřídele. 

Umístění tenzometru 

Umístění přenosové 

aparatury 
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Obr. 33 Instalace tenzometru 

 

 

7.2. Umístění přenosu signálu pomocí bezdrátové technologie 

 

Do hřídelů převodovky, které jsou duté, se nalisuje další hřídel s nainstalovanou 

aparaturou pro přenos signálu. Je nutné upravit víko převodovky. Ve víku se vytvoří dvě díry, 

do kterých se vloží trubkové nástavce s těsnícími kroužky. Vzhledem k malému prostoru byly 

zvoleny jako těsnění „O“ kroužky. I když je velká pravděpodobnost jejich destrukčního 

opotřebovaní na konci měření, jsou zvoleny pro své malé rozměry. Trubkové nástavce se ke 

skříni přivaří. Na vsazené hřídele se nalisuje plexisklový kroužek s měděnou anténou z drátu 

vsazenou do drážky po obvodu kroužku. Na konec hřídele se namontuje hliníkový držák 

zesilovače. Na držák se pomocí šroubu umístí zesilovač. Na skříň se navaří držák statických 

antén, který bude nutno vyrobit na „místě“. Poté se pomocí 4 šroubů M5 přichytí samotné 

antény. 

Díra pro 

vodiče 

Místo pro 

nalepení 

tenzometr
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Obr. 34 Řez instalaci bezdrátové technologie 

 

Obr. 35 Boční pohled na instalaci bezdrátové technologie 

 

 

 

Držák zesilovače 
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7.3. Umístění přenosu signálu pomocí wi-fi technologie 

 

Instalace aparatury s wi-fi technologii je obdobná jako u převodovky MQ100. 

 

 

Obr. 36 Řez instalací wi-fi technologie 

 

 

Obr. 37 Boční pohled na wi-fi technologii 

Zesilovač 

Baterie 

Lepicí 

páska Anténa 

Přivařená trubka 
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Do víka se opět vyvrtají otvory, do kterých se vloží trubkové nástavce s „O“ kroužky. 

Na vlisovaný hřídel se upevní kompletní aparatura. Na hřídel se umístí držák antény a pevně 

přichytí šrouby se zápustnou hlavou. Na držák se pomocí lepící pásky připevní 3 baterie typu 

AA, anténu je nutno napájet 4.5V (3x1,5V). Baterie typu AAA jsou sice menší ovšem jejich 

kapacita nemusí vystačit na celou dobu měření. Na držák se umístí krabička s anténou pomocí 

dvou šroubů. Samotná anténa se pak obtočí kolem celého aparátu a uchytí lepicí páskou. 

Statickou anténu poté stačí umístit do motorového prostoru vozů do vzdálenosti necelého půl 

metru od antény na hřídeli. 

 

 

8. Umístění na testovacím vozidle katedry Fabia 1,4 TDI  

 

Převodovka MQ200 je instalovaná do vozidel Škoda Fabia. Po prozkoumání vozidla 

katedry Fabia 1,4 TDI bylo zjištěný nedostatečný prostor mezi převodovkou a podběhem. 

Instalace na vozidlo Fabia není možná. Ani odstranění podběhu nevyřeší problém, jelikož 

z druhé strany podběhu je tlumič zavěšení. 

 

 

 

Obr. 38 Zavěšení kola 

Podběh 

Tlumič 

zavěšeni 

Převodovka MQ200 

Víko převodovky 
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9. Umístění na vozidle Octavia s prostorem 50 mm – varianta 

s měřením jen 2. hřídele 

 

V případě Octavie druhé generace je sice místo mezi podběhem a víkem převodovky, 

ovšem maximálně 50 mm. Takže umístění měření obou hřídelí na Octavii druhé generace 

není možné. Proto bude provedena instalace aparatury jenom na jednu hřídel. Měření prosotru 

bylo provedeno ve firmě Auto Schindler v Ostravě-Porubě 

Nová Škoda Octavia třetí generace je osazená motorem 1.2TSI s 75kW a max. 

točivým momentem 175Nm [12]. Tato pohonná jednotka je agregatováná s pětistupňovou 

manuální převodovkou (s největší pravděpodobnosti MQ200). U této verze je hodně místa 

mezi převodovkou a podběhem, bohužel nepodařilo se to ověřit pomocí měřidel ani pořídit 

fotografii. 

 

Obr. 39 Detail prostoru okolo víka převodovky 

Víko převodovky  Podběh 
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Obr. 40 Detail měření (naměřená hodnota je 50mm) 

Vzhledem k dostatku místa je možné provést měření točivého momentu na výstupním 

hřídelí převodovky. Instalace bude obdobná jako u převodovky MQ100 na CitiGo. Opět se do 

vika instaluje trubka s těsněním. Do duté hřídele se vlisuje další duty hřídel s přivařeným 

držákem baterie a zesilovače. Baterie se zalepí paskou. Zesilovač se přišroubuje do držáku a 

anténa se uchytí paskou. 
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Obr. 41 Řez instalaci aparatury wi-fi na jenom hřídeli 

 

Obr. 42 Boční pohled na aparaturu wi-fi 
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10. Závěr 

 

Byla provedena rešerše systémů točivého momentu na rotujících hřídelích. Jako 

nejvhodnější metoda se ukázala metoda pomocí odporových snímačů, konkrétně tenzometrů. 

Tyto snímače mají jednu hlavní přednost a to velikost. V místech instalace na vstupních 

hřídelích diferenciálů jsou totiž stísněné prostory.  

 

Jako nejvhodnější systém přenosu signálu se jeví pomoci wi-fi. Nevyžaduje instalaci 

na skříň převodovky a má menší rozměry než technologie bezdrátová.  

 

Na převodovkách byly navrženy nejvhodnější body instalace tenzometrů. Bohužel 

vzhledem k nedostatku prostoru mezi podběhy a skříněmi převodovek, není možno provést 

měření ztrát mezi jednotlivými hřídeli převodovek. 

 

Ztráty na diferenciálu je proto možné měřit na převodovce MQ100 instalované na 

vozidle Škoda CitiGo nebo na převodovce MQ200 Škoda Octavia. Nejvhodnější se jeví 

vozidlo CitiGo, jelikož měření na převodovce MQ200 není proveditelné při zařazení čtvrtého 

stupně neboť v tomto případě již točivý moment neprochází místem s tenzometrem. 

 

Dále byla vytvořena technická dokumentace potřebná k realizaci instalace 

jednotlivých aparatur, která je součástí příloh. 

  



„Bakalářská práce“ 

 

40 

 

Seznam použité literatury 

 

[1] KLŮNA, Jindřich a Jiří KOŠEK. Příručka opraváře automobilů. 1. vyd. Praha: SNTL, 1990, 465 s. ISBN 

80-030-0212-5. 

[2] 37 Převodky. 02T a 002 FABIA. Propagační brožura Škoda Auto Mladá Boleslav 

[3] FOLTA, Zdeněk. Odporová tenzometrie. Ostrava, 2009. Skripta. VŠB - Technická univerzita 

Ostrava. 

[4] Zpracování zátěžných spekter převodovky osobního automobilu za různých jízdních podmínek. 

Ostrava, 2008. Dostupné z: http://www3.fs.cvut.cz/web/fileadmin/documents/12241-

BOZEK/publikace/2008/2008_004_01.pdf. Nezjištěno. VŠB - Technická univerzita Ostrava. 

[5] Diferenciál. Autorubik [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 

http://www.autorubik.sk/technika/diferencial/ 

[6] Diferenciál, jak vlastně funguje?. AutoRevie.cz [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 

http://www.autorevue.cz/diferencial-jak-vlastne-funguje_4 

Merící prístroje. Merící prístroje [online]. 2013 [cit. 2013-05-17]. Dostupné z: 

http://www.mericipristroje.cz/index.php?soubor=text/dynamometry.html 

[7] HRÁDEK, ZBYNĚK. POHON 4X4 U OSOBNÍCH VOZIDEL. BRNO, 2008. Dostupné z: http://en.volvo-

club.cz/graphics/manuals/27/Haldex-spojka-AWD-4x4.pdf. BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. VYSOKÉ UČENÍ 

TECHNICKÉ V BRNĚ. 

[8] KUBÍK, Michal. NÁPRAVOVÉ DIFERENCIÁLY, ULOŽENÍ PASTORKU. BRNO, 2011. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/2705/Bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20pr%C3

%A1ce-

N%C3%A1pravov%C3%A9%20diferenci%C3%A1ly,ulo%C5%BEen%C3%AD%20pastorku.pdf?sequence

=1. Bakalářská práce. VYSOKÉ UCENÍ TECHNICKÉ V BRNE. 

[9] NĚMEČEK, Pavel. Rozvodovka + Diferenciál. Liberec, 2009. Dostupné z: 

https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/2705/Bakal%C3%A1%C5%99sk%C3%A1%20pr%C3

%A1ce-



„Bakalářská práce“ 

 

41 

 

N%C3%A1pravov%C3%A9%20diferenci%C3%A1ly,ulo%C5%BEen%C3%AD%20pastorku.pdf?sequence

=1. Skripta. TU v Liberci. 

[10] Měření mechanických veličin - Základní typy měřičů momentu síly. E-Automatizace [online]. 

2013 [cit. 2013-05-16]. Dostupné z: http://www.e-

automatizace.cz/ebooks/mmv/moment/moment_zakladni_typy_mericu.htm 

[11] Škoda vyrobila převodovku s pořadovým číslem 4 milióny. Novinky.cz [online]. 2013 

[cit. 2013-05-15]. Dostupné z: http://www.novinky.cz/auto/224719-skoda-vyrobila-

prevodovku-s-poradovym-cislem-4-miliony.html 

[12] Škoda Octavia 3 technické parametry. Škoda Octavia 3 [online]. 2013 [cit. 2013-05-15]. 

Dostupné z: http://octavia3.cz/technicke-parametry/ 

  



„Bakalářská práce“ 

 

42 

 

Seznam obrázku 

Obr. 1 Převodovka MQ200 ..................................................................................................................... 8 

Obr. 2 Mezikolový diferenciál.................................................................................................................. 9 

Obr. 3 Součásti diferenciálu .................................................................................................................. 10 

Obr. 4 Detail levé poloosy ..................................................................................................................... 11 

Obr. 5 Detail pravé poloosy ................................................................................................................... 11 

Obr. 6 Schéma indukčního snímače ...................................................................................................... 12 

Obr. 7 Indukčnostní snímač ................................................................................................................... 12 

Obr. 8 Magnetoelastický snímač momentu síly: a) cívka nasunuta na hřídeli   b) použitím 

indukčnostního snímače tvaru .............................................................................................................. 13 

Obr. 9 Princip snímače síly využívající inverze Wiedemannova jevu .................................................... 13 

Obr. 10 Princip magnetoanizotropního měříče ..................................................................................... 14 

Obr. 11 Kapacitní snímač momentu síly ................................................................................................ 15 

Obr. 12 Provedení tenzometru pro měření točivého momentu ........................................................... 16 

Obr. 13 Schéma bezdrátového přenosu ................................................................................................ 17 

Obr. 14 Typy rotačních antén ................................................................................................................ 17 

Obr. 16 Schéma přenosu signálu pomocí wi-fi ...................................................................................... 18 

Obr. 15 Typy statických antén ............................................................................................................... 18 

Obr. 17 Deformace elementárního čtverce .......................................................................................... 19 

Obr. 18 Schéma měření točivého momentu tenzometry ..................................................................... 20 

Obr. 19 Řez převodovkou MQ100 ......................................................................................................... 22 

Obr. 20 Umístění tenzometru ............................................................................................................... 23 

Obr. 21 Ukázka umístění tenzometru na hřídeli ................................................................................... 24 

Obr. 22 Reálná instalace aparatury ....................................................................................................... 24 

Obr. 23 Řez navrhovanou instalaci aparatury ....................................................................................... 25 

Obr. 24 Boční pohled na instalaci aparatury ......................................................................................... 25 

Obr. 25 Část aparatury instalovaná na hřídel ........................................................................................ 26 

Obr. 26 Řez navrhovanou instalaci aparatury ....................................................................................... 27 

Obr. 27 Boční pohled na instalaci aparatury ......................................................................................... 27 

Obr. 28 MQ100 - boční pohled .............................................................................................................. 28 

Obr. 29 MQ100 - čelní pohled ............................................................................................................... 29 

Obr. 30 Řez instalaci wi-fi technologie .................................................................................................. 29 

Obr. 31 Boční pohled na instalaci .......................................................................................................... 30 

Obr. 32 Řez převodovkou MQ200 ......................................................................................................... 31 

Obr. 33 Instalace tenzometru................................................................................................................ 32 

Obr. 34 Řez instalaci bezdrátové technologie ....................................................................................... 33 

Obr. 35 Boční pohled na instalaci bezdrátové technologie ................................................................... 33 

Obr. 36 Řez instalací wi-fi technologie .................................................................................................. 34 

Obr. 37 Boční pohled na wi-fi technologii ............................................................................................. 34 

Obr. 38 Zavěšení kola ............................................................................................................................ 35 

Obr. 39 Detail prostoru okolo víka převodovky .................................................................................... 36 

Obr. 40 Detail měření (naměřená hodnota je 50mm) .......................................................................... 37 

Obr. 41 Řez instalaci aparatury wi-fi na jenom hřídeli .......................................................................... 38 

Obr. 42 Boční pohled na aparaturu wi-fi ............................................................................................... 38 



„Bakalářská práce“ 

 

43 

 

Přílohy 

 

MQ100 – ÚPRÁVA 1  BC-MQ100-1 

MQ100 – ÚPRÁVA 2  BC-MQ100-2 

MQ100 – ÚPRÁVA 3  BC-MQ100-3 

MQ200 – ÚPRÁVA 1  BC-MQ200-1 

MQ200 – ÚPRÁVA 2  BC-MQ200-2 

MQ200 – ÚPRÁVA 3  BC-MQ200-3 

 

 


