
Brno, Česká republika 

Ústav automobilního

a dopravního inženýrství

Snímače a akční členy zážehových motorů 

 

  
 



Rozdělení komponent motor managementu  

Snímače nezbytné k určení základních provozních parametrů motoru  
 určení základní doby vstřiku a předstihu zážehu 

Snímače otáček a zatížení 
 

 

Snímače pro korekci základní doby vstřiku a předstihu vzhledem k provozním 
režimům motoru  

 Start, teplota motoru, akcelerace, atmosférické podmínky atd. 
Snímače teploty, polohy Š.K., tlaku v sacím potrubí 
 
 

Akční členy, zajištující chod motoru 
Vstřikovací ventily, servomotor škrtící klapky, zapalovací modul 

 
 

Akční členy a snímače sloužící k optimalizaci chodu motoru, výkonu, k 
ekonomickému a ekologickému provozu 

Lambda sonda, EGR ventil, snímač klepání, akční členy měnící nastavení rozvodového mechanismu, 
ventil odvětrání palivové nádrže atd. 

 
    

 



Snímače otáček a zatížení jsou nezbytné určení základních 

provozních parametrů motoru  



Snímače otáček a zatížení 

Snímače otáček 

Indukční snímač 

Hallův snímač 

 Optoelektronický snímač 

 

Snímače zatížení   

Snímač natočení Š.K. (potenciometr) 

Snímač tlaku v sacím potrubí (MAP) 

Měřiče množství vzduchu 

Měřič množství nasávaného vzduchu systému L-Jetronic. 

Měřič hmotnosti nasávaného vzduchu s topným drátem. 

 

 

 



Indukční snímač  

Vyroben z permanentního magnetu, 
indukčního vinutí a jádra, tvořícího 
stator 

 

Na K.H. je umístěno impulsní kolo 

 

Jádro a rotor se skládají z 
magneticky měkké, tzn. lehce 
zmagnetizovatelné oceli 

 

Při otáčení rotoru se mění velikost 
vzduchové štěrbiny mezi zoubky 
rotoru, tím se periodicky mění 
magnetické pole v indukčním vinutí a 
indukuje přitom v nezatíženém 
indukčním snímači střídavé napětí 

 

Používá nejčastěji jako primární 
snímač otáček na KH. BOSCH 60-2 

 

 



Hallův snímač 

Hallův jev je vznik napětí na polovodičovém 
materiálu, jímž protéká proud za přítomnosti 
magnetického pole 

 

Elektrony, generující Hallovo napětí jsou ve vodiči, 
protékaném elektrickým proudem působením 
vnějšího magnetického pole, vychylovány kolmo ke 
směru proudu a mag. pole 

 

Pomocí rotující clonky s okénky dochází ke změně 
působení mag. pole a tím změně signálu 

 

Nachází-li se snímač v poloze kdy clonka tvoří 
vzduchovou mezeru, mezi vodivými magnety, 
nemohou magnetické siločáry působit na Hallův 
snímač a generované napětí je blízké nule 

 

Nejčastěji je osazen na vačkové hřídeli k rozeznání 
fáze motoru (komprese 1. V.) 

Užití pro sekvenční vstřik paliva a selektivní regulaci 
klepání 

 

Je zároveň použit pro nouzový signál při výpadku 
hlavního snímače otáček na K.H. 

 

 



Hallův snímač 



Optoelektronický snímač  

Základem je otáčející se clona se štěrbinami, jimiž se řídí dopad 
světla na fotodiodu nebo fototranzistor 

 

Jako zdroj světla se používají infračervené nebo LED diody 

 

Tento snímač je používán jen velmi zřídka 

 

 



Snímač natočení škrtící klapky  

U starších systému jako např. L-LH Jetronic je Š.K. osazena pouze 
spínačem volnoběhu a plného zatížení 



Snímač natočení škrtící klapky  

U současných systémů bývá jíž Š.K. 
osazena potenciometrem  

 

Bývá většinou se dvěma odporovými 
drahami pro jemnější a přesnější 
rozpoznání pohybu Š.K. zejména v 
částečných zatíženích, tedy malé 
natočení klapky 

 

U některých systémů (BOSCH Mono-
Motronic), které nejsou vybaveny 
měřičem množství vzduchu nebo 
MAP senzorem, slouží k určení 
zatížení. Slouží také pro účely 
nouzového režimu chodu motoru při 
výpadku signálu z primárního 
snímače zatížení 

 

 



Snímač tlaku v sacím potrubí  

MAP senzor (Maniflod Air Presure ) 

Měří absolutní tlak v sacím rozvětveném potrubí 

Hodnota tlaku je k senzoru přivedena podtlakovou hadičkou 

 



Měřič množství nasávaného vzduchu  



Měřič hmoty nasávaného vzduchu  



Akční členy, zajištující chod motoru: 
Vstřikovací ventil  



Vstřikovací ventil  



Zapalovací modul a zapalovací cívky  

 

Zapalovací cívka transformuje napětí akumulátoru na vysoké napětí, 

potřebné pro vytvoření jiskry 

Modul zapalování přijímá vstupní signál od Hallova snímače a spíná / 

vypíná proud, tekoucí primárním vinutím 



Servomotor škrtící klapky  



Snímač teploty  

 



Nastavovač volnoběhu  



Snímač klepání  



Ventil regenerace aktivního uhlí  



EGR ventil 



EGR ventil 



Lambda sonda 

 



Lambda sonda se skokovou změnou  



Odporová lambda sonda  



Širokopásmová lambda sonda  



Širokopásmová lambda sonda  



Výstupní signál  



 

 

 Děkuji za pozornost! 

 


