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Badanie czujnika indukcyjnego  
w systemie motronic 

 
 
Stanisław Duer

W pracy przedstawiono  problematykę badania czujnika indukcyjnego 
w systemie Motronic. W pracy zaprezentowano metodykę badania tego 
czujnika. Sygnały z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału 
korbowego są sygnałami podstawowymi dla systemów sterowania 
silnikiem w systemach Motronic oraz w systemach Diesla EDC. 
Sygnały te są wykorzystywane do sterowania kątem wyprzedzenia 
zapłonu i przebiegiem wtrysku paliwa. Sygnał z czujnika indukcyjnego 
Informuje także sterownik o prędkości obrotowej pojazdu co jest 
podstawą podczas stabilizacji pracy silnika na biegu jałowym. Sygnał 
ten także informuje sterownik o położeniu (fazach pracy) tłoków  
w cylindrach w efekcie tego następuje sterowanie działaniem kolektora 
dolotowego oraz o zmiennych fazach rozrządu. Jeżeli czujnik 
indukcyjny w pojeździe się uszkodzi pojazd zostaje natychmiast 
unieruchomiony. Potwierdza to jeszcze raz jak ważna jest sprawność 
czujnika indukcyjnego w systemie sterownia silnika Motronic. 

 
Słowa kluczowe: czujnik indukcyjny, sterownik silnika, 
diagnostyka pojazdu.  

 
Wstęp  
Klasyczne układy zapłonowe czy układy z modułami 
zapłonowymi sterowały tylko kątem wyprzedzenia zapłonu, 
rzadziej energią iskry, w funkcji prędkości obrotowej i obciążenia 
silnika. Rozwój elektroniki samochodowej wymusił szersze jej 
stosowanie w procesie sterowania funkcjami pracy silników. 
Przystosowanie układów elektronicznych sterowanych 
komputerem do warunków pracy w pojazdach umożliwiło 
wprowadzenie wieloparametrowego z wykorzystaniem „map 
zapłonu” sterowania wtryskiem i zapłonem (Rys. 1) przez 
sterowniki mikroprocesorowe. Mikrokomputer, jakim jest 
elektroniczny sterownik silnika spalinowego, otrzymuje 
informacje od kilkudziesięciu przetworników i czujników  
o chwilowym stanie pracy i sterowaniu przez kierowcę. Nadal 
głównymi parametrami sterującymi do wyznaczenia kąta 
wyprzedzenia zapłonu pozostały prędkość obrotowa (Rys.1)  
i obciążenie silnika. Jednakże coraz częściej wykorzystuje się 
detekcję spalania stukowego [2, 5, 6, 14, 15, 16, 17, 18, 19].  

Mogą być uwzględnione także: stan cieplny silnika, 
parametry układów oczyszczania spalin, załączenie 
dodatkowych odbiorników energii. W układzie wyjściowym 
sterownika (stopniu mocy) następuje wzmocnienie sygnału 
prądowego. Zwykle w starszych rozwiązaniach stopnie mocy 
były oddzielone od sterowników i wyglądały podobnie jak 
moduły zapłonowe.  

Ważnym elementem w komputerowych układach 
zapłonowych jest czujnik położenia i prędkości obrotowej wału 
korbowego. Sygnał z tego czujnika jest podstawą uruchomienia 
sterownika silnika oraz sterowania funkcją zapłonu i wtrysku 
paliwa do cylindrów. Zatem problem badania i oceny stanu 

czujnika położenia i prędkości obrotowej wału korbowego jest 
szczególnie ważny. W artykule zaprezentowano problematykę 
badania czujnika położenia i prędkości obrotowej wału 
korbowego [1, 3, 4, 5, 16, 19]. 

 

1. Czujniki prędkości obrotowej i położenia wału 
korbowego 

Pomiary prędkości obrotowej i położenia wału korbowego 
wykonuje obecnie jeden czujnik. Pierwsze układy, mając 
jeszcze aparaty zapłonowe, czasem miały te funkcje 
rozdzielone. Czujniki prędkości obrotowej i położenia wału 
korbowego (Rys.1) są najczęściej typu czujnikami 
reluktancyjnymi, zwanymi też magnetoindukcyjnymi. Urządzenie 
tego typu są elementami aktywnymi, a więc wytwarzającymi 
napięcie bez zasilania z zewnątrz. Magnes stały wytwarza pole 
magnetyczne, którego linie przecinają zwoje cewki. W cewce 
indukuje się impuls napięciowy, gdy pole gwałtownie zanika. 
Taki zanik jest powodowany przez zbliżający się do magnesu 
występ na kole zamachowym lub kole pasowym. Każdemu 
pojawieniu się elementu ferromagnetycznego w osi Czujnika 
towarzyszy impuls elektryczny. Odległość od mijających czujnik 

zębów wynosi 0,4 1mm.  

 
   
Rys. 1. Schemat funkcjonalny indukcyjnego czujnika położenia  
i prędkości obrotowej wału korbowego  

 
Amplituda sygnału zależy od szczeliny powietrznej  

i prędkości obrotowej koła zębatego (Rys. 2). Przy prędkości 
rozruchowej wynosi od kilku dziesiątych do kilku woltów, a przy 
najwyższej prędkości obrotowej nawet 100 V. Sterownik 
„obrabiając'" sygnał szuka dużego gwałtownego spadku 
napięcia i jeśli znajduje takie zbocze, to zalicza impuls. Czujniki 
te często jednocześnie mierzą prędkość obrotową i położenie 
wału korbowego.  
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Rys. 2. Amplituda sygnału napięciowego czujnika indukcyjnego 
położenia wału korbowego silnika – przebieg sygnału dla całego 
obwodu wieńca z charakterystycznym wzrostem amplitudy dla 
obszaru braku 2 występów – mała prędkość obrotowa wieńca 
 

Pomiar prędkości obrotowej umożliwiają nacięte licznie na 
kołach zęby, natomiast aby zmierzyć położenie występują 
„braki" zębów[ 4, 7, 8]. Po każdym „braku'' zęba sterownik czeka 
na opadające zbocze przebiegu napięcia. Jego pojawienie się 
sygnalizuje położenie wału korbowego, w celu określenia 
położenia tłoków. Nowe układy sterowania wymagają bardziej 
dokładnych pomiarów prędkości, stąd większa liczba zębów, 
podczas gdy dawniej wystarczał tylko jeden. Element 
odniesienia („brakujący" ząb albo występ) nie muszą oznaczać 
położenia GMP tłoka pierwszego cylindra. Zwykle jest to inne 
położenie, którego odległość kątowa, od GMP zna serwis.  
 

2. Badanie czujnika indukcyjnego 
Podstawą badań w układach mechatroniki pojazdowej jest 
zlokalizowanie elementów funkcjonalnych w badanym  
w układzie zapłonowym. W celu zlokalizowania elementów 
badanego układu jest schemat ideowy systemu sterowania 
silnikiem (Rys. 3) [9, 10, 11, 12, 13].  
 

 
Rys. 3. Schemat układu badawczego z zaznaczonym 
czujnikiem indukcyjnym, wyznaczone piny: 23 – sygnał  
z czujnika indukcyjnego podawanego do sterownika, 10 – 
sygnał „masy”. 

 
Istota lokalizacji elementów to nie tylko ich wyznaczenie  

w strukturze wewnętrznej silnika, ale ważniejszym w tym 
badaniu jest określenie połączenia elementów danego układu 
sposobu ich połączenia poprzez piny ze sterownikiem, gdzie 
jest pin sygnałowy jak rozwiązano zasilanie elementu,  
a w końcu gdzie jest pin „masy czyli (-)”.  Na podstawie tego 

schematu (Rys. 3) są określone piny połączeniowe elementów 
układu zapłonowego ze sterownikiem. Powyższa znajomość tej 
informacji jest podstawą przy organizacji systemu badawczo-
pomiarowego. 

Dokonano pomiaru charakterystyk czujnika indukcyjnego , 
przy zmianie prędkości obrotowej wału korbowego  
z wykorzystanie oscyloskopu elektronicznego (Rys. 4). Zebrane 
dane opisujące sygnał z czujnika indukcyjnego przedstawiono  
w tabeli 1. 

 

 
Rys. 4. Przykładowy odczyt z oscyloskopu sygnału z czujnika 
indukcyjnego  
 
Tab.1. Zestawienie wyników pomiarowych 

Lp. RPM E+[V] U[V] f [Hz] t[ms] T [ms] 

1. 580 1,2 5,28 10 6,4 99,2 

2. 820 1,6 5,7 14 3,6 70,4 

3. 1060 2,08 5,3 416 2,4 55,2 

4. 1400 2,24 5,75 454 2,2 41,6 

5. 1700 2,6 7,4 454 1,4 35,2 

6. 2460 2,8 8,3 717 1,36 24,6 

7. 2840 3 8,8 1200 0,8 21,4 

8. 3200 3 9 1500 0,64 20 

 
Na podstawie wyników pomiarowych zawartych w tablicy 1 
wykreślono charakterystyki zmiany parametrów czasowych  
i napięciowych opisujących sygnał z czujnika indukcyjnego, 
które przedstawiono na rys.  5, 6, 7 i 8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 5. Wykres zmiany czasu okresu sygnału z czujnika  
w funkcji zmian prędkości obrotowej 
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Rys. 6. Wykres zmiany częstotliwości sygnału z czujnika  
w funkcji zmian prędkości obrotowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 7. Wykres zmiany napięcia sem. sygnału z czujnika  
w funkcji zmian prędkości obrotowej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 8. Wykres zmiany czasu usrednionego sygnału z czujnika 
w funkcji zmian prędkości obrotowej 
 
Zaprezentowane na rys. 5, 6, 7 i 8 charakterystyki zmiany 
parametrów sygnału z czujnika indukcyjnego mogą być 
podstawą do oceny jego sprawności technicznej. Czujnik 
położenia i prędkości obrotowej wału korbowego jest czujnikiem 
magnetoindukcyjnym, który wytwarza napięcie bez zasilania 
"obcego" jego cewki indukcyjnej. Sygnał z czujnika 
indukcyjnego jest sygnałem podstawowym, a zatem 
najważniejszym sygnałem w systemach sterowania silnikiem. 
Sygnał z czujnika steruje poprzez sterownik przekaźnik 

podwójny, który zasila bezpośrednio pompę paliwa, sondę 
lambdda oraz wtryskiwacze paliwa. Na podstawie sygnału  
z czujnika indukcyjnego sterownik wypracowuje sygnały 
sterujące pracą układu zapłonowego.   
 

Podsumowanie 
Sygnały z czujnika położenia i prędkości obrotowej wału 
korbowego są sygnałami podstawowymi dla systemów 
sterowania silnikiem w systemach Motronic oraz w systemach 
Diesla EDC. Sygnały te są wykorzystywane do sterowania 
kątem wyprzedzenia zapłonu i przebiegiem wtrysku paliwa. 
Sygnał z czujnika indukcyjnego Informuje także sterownik  
o prędkości obrotowej pojazdu co jest podstawą podczas 
stabilizacji pracy silnika na biegu jałowym. Sygnał ten także 
informuje sterownik o położeniu (fazach pracy) tłoków  
w cylindrach, sterowanie działaniem kolektora dolotowego oraz 
o zmiennych fazach rozrządu. Jeżeli czujnik indukcyjny  
w pojeździe się uszkodzi pojazd zostaje natychmiast 
unieruchomiony. Potwierdza to jeszcze raz jak ważna jest 
sprawność czujnika indukcyjnego w systemie sterownia silnika 
Motronic.  
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Testing induction sensor system Motronic 
 

The issues are presented in the study of the inductive sensor system 
Motronic. The paper presents the methodology of the study of this 
sensor. Signals from the position sensor and the crankshaft rotational 
speed signals are essential for engine control systems Motronic 
systems and in systems of diesel EDC.  

These signals are used to control the angle of ignition timing and 
fuel injection course. The signal from the inductive sensor informs the 
driver about the speed of the vehicle which is the basis for the 
stabilization of the engine is idling. This signal also informs the driver 
about the location (work phases) of the pistons in the cylinders as  
a result of the following to control the operation of the intake manifold 
and variable valve timing. If the inductive sensor in the vehicle is 
damaged vehicle is immediately immobilized. This confirms once again 
how important the efficiency of the inductive sensor system, control the 
engine Motronic. 

 

Key words: inductive sensor, engine control, vehicle 

diagnostics. 
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