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Abstract: In this paper, different kinds of level sensor are described. The way of measurement of 

engine oil is clarified. The principle of ultrasonic senzor is explained, because own oil level senzor 

is based on ultrasonic wave. The best version is predicted by numerical model. Also the dependen-

ce of velocity of ultrasonic wave on oil temperature is examined. 
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1 ÚVOD 

Používání motorového oleje za účelem bezporuchovosti vozidla je nutné z důvodu mazání, chlaze-

ní a dotěsnění. Kontrola množství oleje u motorového vozidla v klikové skříni nebo nádrži je 

v podstatě kontrolou výše hladiny. Ke zjišťování výšky hladiny měřené kapaliny lze využít různé 

typy snímačů. Volba snímače hladiny závisí na vlastnostech kapaliny, dále je třeba uvažovat vliv 

okolního prostředí (teplota, tlak, korosivní účinky, míchání) a požadovaný způsob zpracování in-

formace. Snímače hladiny, z hlediska technického principu, se rozdělují na mechanické, hydrosta-

tické, elektrické a fyzikální hladinoměry. 

Výše hladiny motorového oleje se nejčastěji měří tyčovou měrkou oleje, která je vsunuta do kliko-

vé skříně bloku motoru nebo do nádrže. Stav oleje se musí pohybovat mezi značkami pro minimum 

a maximum na měrce oleje. Při kontrole množství oleje v motoru musí stát vozidlo na rovině. Po-

kud se množství oleje kontroluje po jízdě, tak je doporučováno chvíli počkat, aby olej stačil stéci 

do spodní části motoru. 

Další způsob měření využívá snímač teploty oleje a snímač množství oleje. Snímač množství oleje 

se krátkodobě ohřeje na teplotu vyšší, než je teplota oleje. Dle délky doby chladnutí se v řídící jed-

notce panelu vyhodnocuje, zda je hladina motorového oleje dostatečná. Delší doba chladnutí signa-

lizuje nedostatečné naplnění, krátká doba naopak normální hladinu oleje. 

2 ULTRAZVUKOVÝ SENZOR 

K přesnějšímu určení hladiny motorového oleje lze použít ultrazvukový senzor. Ten je tvořen gene-

rátorem a vysílačem ultrazvukového signálu, přijímačem ultrazvuku a zesilovačem signálu a ná-

sledným elektronickým vyhodnocovacím zařízením. 

Ultrazvukové hladinoměry využívají znalost šíření rychlosti zvuku prostředím, které se nachází 

mezi měřicím přístrojem a měřenou hladinou (ve většině případů vzduch, v = 343 m*s-1). Vzdále-

nost L od hladiny je určena z času t, který uplyne mezi vysláním a detekcí ultrazvukového vlnění: 

  
2

t*v
 = L  (1) 

Vypočítaná dráha, kterou vlnění v čase t urazilo, se musí podělit dvěma, protože tento čas je měřen 

až do doby detekce odezvy, která je zaznamenána stejným přístrojem, kterým byl impuls vyslán. 

Z toho vyplývá, že vlnění urazilo měřenou vzdálenost v podstatě dvakrát. Pokud dojde k odečtení 
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změřené vzdálenosti od maximální hloubky nádoby (vzdálenost mezi přístrojem a dnem nádoby), 

tak je výška hladiny stanovena: 

  
2

t*v
 -L=h Max  (2) 

Ovlivňujícími veličinami při tomto měření jsou hustota prostředí, teplota, přítomnost míchadla či 

případná pěna na hladině. 

2.1 ZMĚNA TEPLOTY OLEJE 

I když se při zapnutém motoru může teplota oleje dostat až ke 300 °C, standartní teplotní provozní 

rozsah je stanoven v rozmezí 80 – 130 °C, přičemž z důvodu delší životnosti oleje je snahou se po-

hybovat spíše u spodní hranice rozmezí. 

 

Obrázek 1: Závislost rychlosti šíření ultrazvuku na teplotě pro olej typu 5W-30 

2.2 NUMERICKÝ MODEL 

Numerický model ultrazvukového senzoru hladiny oleje byl realizován v počítačovém programu 

ANSYS. V rámci simulace byly aplikovány získané poznatky z dostupné literatury i výsledky ex-

perimentů prováděných v laboratorních podmínkách. Pro nižší výpočtovou náročnost byl zvolen 

2,5 D model, to znamená, že tloušťka prostředí (vzduch), ve kterém se ultrazvuk šíří, odpovídala 

velikostí jednomu výpočtovému elementu. Maximální velikost výpočtového elementu IMAX závisí 

na použité vlnové délce ultrazvuku λ a je dána vztahem: 

 6/MAXI  (3) 

 

Obrázek 2: Rozměry prostředí [mm], ve kterém dochází k šíření ultrazvuku – vytvořeno v programu 

SOLIDWORKS (pohled shora) 
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Obrázek 3: Akustický tlak v čase 2,5*10-5 s 

 

Obrázek 4: Průběh akustického tlaku v místě přiložení sondy 

3 ZÁVĚR 

Ultrazvukový senzor dokáže přesně změřit výšku hladiny oleje v zásobovací nádrži, ze které lze 

následně dopočítat celkové množství oleje. Navíc se při laboratorním měření několika různých 

vzorků oleje prokázalo, že rychlost šíření ultrazvuku v použitém oleji je nižší než v novém oleji. 

Tohoto faktu by se dalo využít při stanovování kvality používaného oleje a následně je zde mož-

nost upozorňovat na potřebu výměny oleje. 

Při numerickém modelování bylo také zkoumáno rozhraní mezi dvěma tekutinami, při kterém byly 

získány cenné poznatky o přestupu vlnění z jednoho prostředí do druhého, jak z hlediska změny 

rychlosti šíření ultrazvuku, tak i o rozložení energie, která z části prostupuje do druhého prostředí a 

z části se na rozhraní odráží. Jejich jednotlivé poměry byly zjišťovány na různých typech rozhraní 

tekutin.   
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