
Motronic
Představen v r.1979 jako jedinečný systém 

kombinující L-Jetronic a elektronické zapalování 
řízené podle datových polí.

Digitální zpracování informací senzorů – první Digitální zpracování informací senzorů – první 
mikroprocesor v automobilu, zavedení paměti 

závad a diagnostiky.

Následně převzal snímač s vyhř. drátem ze systému 
LH-Jetronic a stal se nejrozšířenějším systémem.



Bosch Motronic





Motronic
Základní funkce – řízení zapalování a vstřikování

Motronic je plně elektronický systém, 

u kterého jedna řídící jednotka u kterého jedna řídící jednotka 

(EŘJ – ECU Electronic Control Unit)

ovládá a reguluje současně

- parametry vstřikování (dávku paliva)

- zapalování (předstih)



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Řízení společnou řídící jednotkou umožňuje 
využít signály snímačů pro řízení obou dílčích 

systémů.

V mikropočítači (EŘJ) jsou uloženy 
charakteristické hodnoty pro provoz motoru při 

různých provozních podmínkách 

tzv. datová pole - soustava charakteristik. 



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Skutečné hodnoty zjištěné snímači se s uloženými 
hodnotami porovnávají. 

Tak se zjišťuje okamžitý provozní stav motoru. 

Podle charakteristik paměti řídící jednotky se Podle charakteristik paměti řídící jednotky se 
ovládají prostřednictvím koncových výkonových 

stupňů akční členy.



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Palubní diagnostika OBD (On Board Diagnostic) 
zaručuje plnění limitů škodlivin v emisích i při 

zhoršování technického stavu motoru.

Datovou sběrnicí CAN se spojují další systémy Datovou sběrnicí CAN se spojují další systémy 
vozidla jako např. řízení převodovky, ABS / ASR, 
tempomat, elektronické bezpečnostní systémy atd.



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Pro možnost zásahu do systému mimo vůli řidiče 
bylo nutno nahradit mechanické ovládání škrticí 

klapky od plynového pedálu systémem elektrickým 
(Drive by wire).(Drive by wire).

1989 - Elektronické řízení škrticí klapky (ETC) 

Poloha škrticí klapky se pak nastavuje krokovým 
elektromotorem podle pokynů řídící jednotky 
Motronic, vyhodnocující údaj snímače polohy 

pedálu plynu a další korekce.





Bosch Motronic – systémová spojení



Bosch Motronic – zákl. snímače a akční členy – mech.škrtící klapka
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Měřič hmotnostního množství vzduchu

s vyhřívaným drátkem

Tento snímač byl nejdříve relativně drahý a používalo 
ho pouze Volvo pro americký trh a Porsche pro ho pouze Volvo pro americký trh a Porsche pro 

drahý model 928.

Po zlevnění a zkvalitnění jeho výroby se ale rozšířil do 
prakticky všech současných systémů přípravy 

směsi – pro zážehové i vznětové motory !







Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Hlavní funkce – vstřikování

1. Indukční snímač - otáčky motoru.

2. Měřič množství vzduchu - nasáté hmotnostní mn. vzduchu.

EŘJ na základě těchto údajů stanoví základní množství EŘJ na základě těchto údajů stanoví základní množství 
vstřikovaného paliva. 

3. K tomuto parametru připojí korekční signály:

- teplota motoru a teplota nasávaného vzduchu

- poloha škrtící klapky

- signál lambda sondy



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Hlavní funkce – zapalování

V paměti EŘJ jsou datová pole pro určení okamžiku (úhlu) 
zážehu (předstih) v závislosti na otáčkách a zatížení. 

Korekční signály:Korekční signály:

- snímač klepání 

- zásah ASR

- řazení převodovky atd. 

V závislosti na otáčkách motoru a napájecího napětí se určuje 
úhel sepnutí - úprava energie zapalovací jiskry podle potřeby.



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Další funkce – Úprava výfukových plynů

V závislosti na zatížení a teplotě motoru EŘJ ovládá :

- odvzdušňovací ventil nádrže

- ventil EGR recirkulace výfukových plynů- ventil EGR recirkulace výfukových plynů

- ventil pro sekundární vzduch a ventilátor 
sekundárního vzduchu

Úkol regulace – minimalizace škodlivin ve 
výfukových plynech



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Systém sekundárního vzduchu

Jedná se o doplňkový systém zlepšující emise výfukových 
plynů na studeném motoru. Systém funguje tak, že ihned po 

nastartování studeného motoru nastaví řídicí jednotka motoru 
pozdní okamžik zážehu a spustí vhánění vzduchu do oblasti pozdní okamžik zážehu a spustí vhánění vzduchu do oblasti 

sběrného výfukového potrubí. Tento zásah způsobí intenzivní 
dohořívání směsi v oblasti výfuku, dodatečné spálení 

přebytečného paliva vlivem nastavené bohaté směsi a hlavně 
okamžitý nárůst teploty, která zajistí rychlé aktivování lambda 
regulace a katalyzátoru. Hlavními komponenty systému jsou 

ventilátor a ventil sekundárního vzduchu. Ventil SV je 
otevíraný samočinně tlakem vzduchu nebo řízeně podtlakem.



1 - řídicí jednotka motoru ; 2 - vzduchový filtr ; 3 - ovládací relé ; 
4 - ventilátor ; 5 - ventil sekundárního vzduchu 



Motronic – řízení zapalování a vstřikování

Přídavné funkce – snížení emisí a spotřeby

- regulace volnoběžných otáček 

- lambda regulace

- řízení systému odvětrání palivové nádrže- řízení systému odvětrání palivové nádrže

- regulace klepání

- recirkulace spalin ke snížení obsahu NOx

- řízení vhánění sekundárního vzduchu ke snížení 
obsahu HC





Motronic – Provozní stavy

Start – v průběhu startu je vstřikované množství 
stanoveno speciálním výpočtem. Pro první vstřikovací 

impulzy je zvolen speciální „vstřikovací timing“impulzy je zvolen speciální „vstřikovací timing“

Doba po startu – po úspěšném nastartování probíhá 
zvýšení vstřikovaného množství v závislosti na teplotě 

motoru a době uběhlé od nastartování.



Motronic – Provozní stavy

Zahřívání –po startu plynule přejde do fáze zahřívání. 
Rozhodujícím faktorem je chování při jízdě, zlepšení 

emisí škodlivin a spotřeby paliva. 

Chudá směs a malý předstih = zvýšení teploty Chudá směs a malý předstih = zvýšení teploty 
výfukových plynů. Nebo jinak - bohatá směs s 

vháněním sekundárního vzduchu za výfukový ventil.

Smyslem urychlení zahřívání je rychlejší náběh 
katalyzátoru. 

Po dosažení provozní teploty katalyzátoru je 
vstřikování řízeno na lambda = 1.



Motronic – Provozní stavy

Zrychlení / zpomalení – jak stoupá zatížení motoru a 
prodlužuje se doba vstřiku, tak více ulpívá palivový 

film na stěnách sacího potrubí. film na stěnách sacího potrubí. 

Proto při akceleraci je nutné zvýšit dávku paliva. 

Při klesajícím zatížení je palivový film k dispozici ke 
spálení a o toto množství lze dávku paliva snížit.



Motronic – Provozní stavy

Decelerace / obnovení – při deceleraci (brzdění 
motorem) je odpojeno vstřikování paliva (také 

vypnuto palivové čerpadlo) a to nejprve po snížení vypnuto palivové čerpadlo) a to nejprve po snížení 
předstihu. 

Při poklesu otáček blížících se volnoběžným, je 
vstřikování opět obnoveno. 

Plynulost přechodu podporuje řízený předstih.



Motronic – Provozní stavy

Regulace volnoběhu - možnosti regul. voln. otáček:

1. řízení množství vzduchu kolem škrticí klapky.

Realizace :

- obtokovým kanálem - obtokovým kanálem 

- ovládáním polohy škrticí klapky pohyblivým 
dorazem

- přímým pohonem škrticí klapky

2. řízením předstihu - větší úhel zážehu = větší 
kroutící moment


