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Relatório Descritivo da Patente de Invenção para "'ESTRU

TURA DE MONTAGEM DE SENSOR DE OXIGÊNIO"'. 

Campo Técnico 

[001] A presente invenção refere-se à estrutura de montagem de 

um sensor de oxigênio e, mais particularmente, à estrutura de monta

gem de um sensor de oxigênio para a detecção do peso específico de 

oxigênio no interior de um gás de exaustão de motor de uma motoci

cleta. 

Técnica Antecedente 

[002] Em geral, em um motor de uso em veículo, de um ponto de 

vista de melhoria da acurácia de controle de combustível, para a purifi

cação de um gás de exaustão ou para a obtenção de uma economia 

de combustível baixa ou similar, como um dispositivo de suprimento de 

combustível, foi proposto um dispositivo de suprimento de combustível 

o qual adota um dispositivo de injeção de combustível no lugar de um 

carburador (por exemplo, veja a literatura de patente 1 ). Ainda, recen

temente, foi proposto um dispositivo de suprimento de combustível o 

qual adota um dispositivo de injeção de combustível no lugar de um 

carburador também em uma motocicleta. 

[003] Espera-se que o motor de uso em veículo seja projetado e 

controlado de modo que a combustão de combustível possa ser reali

zada tão eficientemente quanto possível. Contudo, quando um estado 

de combustão ideal não é obtido, devido a condições de flutuação, tais 

como uma temperatura ambiente, uma relação de mistura de ar -

combustível ou similar, um gás de exaustão contém monóxido de car

bono (CO), óxido de nitrogênio (NOx) e um hidrocarboneto (HC) não 

queimado nocivos. 

[004] Assim sendo, com respeito ao motor de uso em veículo 

convencional, para não mencionar um controle acurado de uma rela

ção entre ar e combustível (uma relação de mistura de ar- combustí-
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vel; A/F), a qual usa um sensor de oxigênio feito de zircônia estabiliza

da, foi proposto um motor de uso em veículo o qual pode reduzir o 

monóxido de carbono (CO), óxido de nitrogênio (NOx) ou um hidrocar

boneto (HC) não queimado no interior de um gás de exaustão pela 

realização de um controle de uma passagem de fluxo de entrada de ar 

e mistura, um controle de sincronismo de ignição baseado em um con

trole eletrônico ou similar. 

Literatura de Patente 1 JP-A-6-323187 

[005] O documento EP1055808 refere-se a uma posição superior 

para a montagem de um sensor de gases de exaustão, para detecção 

da concentração de 0 2, emitida de um motor para um tubo de exaus

tão. A montagem do sensor de gás de exaustão da motocicleta é feita 

em uma motocicleta, onde o motor é equipado com um bloco de cilin

dro e inserido em um eixo de um cilindro dentro de um plano perpendi

cular a partir da parte dianteira para a parte traseira de uma estrutura 

do veículo, um cárter é acoplado ao bloco de cilindros e tem uma pro

jeção direita que se projeta mais para o lado do que uma superfície 

lateral direita, correndo em uma direção esquerda para a direita do 

bloco de cilindros, e uma cabeça de cilindro acoplada ao bloco de ci

lindro no lado oposto ao cárter é montada na estrutura do veículo, e 

um tubo de exaustão que se estende da frente para trás ao longo da 

parte inferior da projeção direita está ligado a uma porta de exaustão 

fornecida na cabeça do cilindro, um sensor de gases de exaustão é 

equipado a parede lateral superior do tubo de exaustão, em uma posi

ção para frente a partir da projeção direita do cárter e voltada para fora 

a partir da superfície do lado esquerdo do bloco de cilindros. De acor

do com esta configuração, o sensor de gás de exaustão está equipado 

ao tubo de exaustão de modo a projetar-se mais para o lado do que a 

superfície do lado direito do bloco de cilindro e mais para frente do que 

uma projeção direita com a qual o cárter está equipado e para o lado 
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direito do bloco de cilindro. 

[006] Já o documento DE 1 032024 7 refere-se a uma motocicleta 

do tipo scooter com um sensor de gases de exaustão que é concebido 

de tal modo que este seja impedido de colidir com pedras ou outros 

obstáculos na superfície do solo, sem a necessidade de um compo

nente de proteção. O primeiro aspecto descrito neste documento resi

de em um motor que compreende um corpo do motor com uma unida

de de cilindro, a qual é voltada para frente e ligeiramente inclinada pa

ra cima, de modo que são alinhados horizontalmente, um mecanismo 

de transmissão, referente à direção de marcha da motocicleta, adja

cente ao corpo do motor, que está disposto de forma fixa sobre um 

chassis do veículo, e um veio inferior é fornecido no painel do veículo, 

o qual está disposto na parte inferior do corpo da motocicleta. A fim de 

esconder o motor, um par de apoios para os pés do condutor e um 

apoio para os pés do passageiro são dispostos em ambos os lados do 

eixo inferior, que se estende para frente ou para trás, lateralmente pa

ra fora, caracterizada pelo fato de uma extremidade estar ligada a uni

dade de cilindro do tubo de exaustão do motor, ligado sob o suporte do 

pé do condutor e ligado a um silenciador próximo ao apoio para os pés 

do passageiro, e em que o sensor de gás de exaustão está montado 

perto da peça de ligação entre os gases de exaustão e o silenciador e, 

com base na largura do corpo do veículo no lado interior do apoio para 

os pés do passageiro. 

[007] O documento JP2001 041076 refere-se a uma estrutura de 

fixação de sensor de gás de exaustão em uma motocicleta. De acordo 

com o presente documento a estrutura de fixação reúne dois de quatro 

tubos de exaustão estendidos a partir da face frontal do motor com 

duas frentes coletoras, o sensor de gás de escape está ligado a um 

coletor de frente entre os coletores de frente. O motor é fornecido com 

o virabrequim estendido na direção transversal de um corpo do veícu-
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lo, um equipamento de volante-magnético é fornecído em uma extre

midade, e um aparelho de embreagem é fornecido na outra extremi

dade. O coletor de frente equipado com o sensor de gases de exaus

tão acima mencionado está disposto no lado oposto com o aparelho 

de embreagem nos dois lados do centro do corpo do veículo, e o sen

sor de gases de exaustão é ainda disposto em posição que não interfi

ra na forma de plana do mecanismo de cárter de óleo fornecido por 

parte do motor. Adicional mente, o sensor de gases de exaustão está 

disposto atrás de ignição magnética revestida que cobre o equipamen

to do volante magnético pela lateral, e que organiza substancial mente 

em paralelo com o fio de extensão de um ângulo de inclinação em que 

o corpo do veículo constitui o sensor de gases de exaustão. 

Exposição da Invenção 

Problemas que a I nvencão Deve Resolver 

[008] Aqui, o sensor de oxigênio o qual usa a zircônia estabiliza

da realíza uma operação de detecção como se segue. O oxigênio con

tido no gás de exaustão recebe elétrons de um eletrodo e se torna 

íons de oxigênio. Os íons de oxigênio passam através de uma camada 

de zircônia e descarregam os elétrons e, assim, os íons de oxigênio 

ficam na camada de zircônia em uma forma de oxigênio. O sensor de 

oxigênio detecta uma quantidade de uma corrente elétrica a qual é ge

rada entre os eletrodos em proporção a uma reação de oxidação I re

dução de oxigênio como uma quantidade de uma corrente elétrica a 

qual é proporcional ao peso específico de oxigênio. 

[009] O sensor de oxigênio, o qual usa a zírcônía estabilizada 

exibe a resistência interna extremamente grande em uma temperatura 

baixa e, assim, houve um inconveniente de o movimento dos íons de 

oxigênio ser obstruído e a quantidade de corrente elétrica se tornar 

pequena. 

[001 O] Assim sendo, convencionalmente, como o sensor de oxigê-
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nío, um senso r de oxigênio equipado com aquecedor, o qual inclui um 

aquecedor para aquecimento de um corpo de sensor de oxigênio ten

do uma camada de zi rcõnia estabilizada foi usado. 

[0011] Contudo, o sensor de oxigênio equipado com aquecedor se 

torna de formato dimensionado grande, desse modo dando origem a 

um inconveniente de a propriedade de layout ser piorada e um custo 

ser empurrado para cima na montagem do sensor de oxígênío em uma 

motocícleta. 

[0012] Assim sendo, é um objetivo da presente invenção prover a 

estrutura de montagem de um sensor de oxigênio a qual pode reduzir 

um custo, enquanto assegura uma propriedade alta de layout. 

Meios para Resolução do Problema 

[0013] Para se vencer o inconveniente mencionado acima, em 

uma estrutura de montagem de um sensor de oxigênio, a qual dispõe 

o sensor de oxigênio para detecção do peso específico de oxigênio em 

um gás de exaustão a partir de um motor no motor, a presente inven

ção é caracterízada pelo fato de o sensor de oxigênio ser disposto em 

um coletor de exaustão o qual é montado em uma abertura de exaus

tão do motor nas vizinhanças da abertura de exaustão. 

[00 14] Devido a uma constituição como essa, o sensor de oxigênio 

rapidamente chega a uma temperatura ótima para a realização da de

tecção do peso específico de oxigênio usando um gás de exaustão à 

alta temperatura, e pode realizar uma medição acurada do peso espe

cífico de oxigênio de forma rápida e ótima. 

[0015] Neste caso, o sensor de oxigênio pode ter um lado de de

tecção de oxígênío e um lado de fiação, e pode permitír que o lado de 

fiação seja disposto em um lado de cabeçote do motor. 

[0016] Ainda, o coletor de exaustão pode ter uma porção curvada 

em uma porção intermediária do mesmo, e o sensor de oxigênio pode 

ser disposto no interior da porção curvada. 
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[0017] Mais ainda, o sensor de oxigênio pode ser constituído como 

um senso r de oxigênio sem um aquecedor. 

Vantagem da Invenção 

[0018] De acordo com a presente invenção, um sensor de oxigênio 

é disposto no coletor de exaustão, o qual é montado na janela de exa

ustão do motor nas vizinhanças da janela de exaustão onde uma tem

peratura do gás de exaustão é relativamente alta e, assím, o sensor de 

oxigênio rapidamente chega a uma região de temperatura de ativação 

no momento de acionamento do motor, por meio do que é possível 

detectar o peso especifico de oxigênio no gás de exaustão de forma 

rápida e acurada. 

Melhor Modo para Realização da Invenção 

[00 1 9] Em seguida, as moda I idades preferidas da presente inven-

ção são explicadas em conjunto com os desenhos. 

[0020] Na explicação a segui r, udianteiron' ntrasei rQ
11

' Hesquerdd'' 

"di reíto", "para cima", "para baixo" são determinados de acordo com as 

direções como visto a partir de um condutor e Fr indica um lado dian

teiro, Rr indica um lado traseiro, L indica um lado esquerdo, e R indica 

um lado direito. 

[0021] A figura 1 é uma vista lateral esquerda de uma motocicleta 

de uma modalidade da presente invenção. 

[0022] Uma motocicleta 1 O é um veículo do tipo scooter. A motoci

cleta 1 O inclui um quadro de corpo de veículo 11, um garfo dianteiro 

13, o qual é montado em um tubo de direção 12 do quadro de corpo 

de veículo 11, uma roda dianteira 14, a qual é montada no garfo dian

teiro 13, um punho 15, o qual é conectado ao garfo dianteiro 13, uma 

unidade de potência do tipo osci I ante 16, a qual é montada em uma 

porção superior traseira do quadro de corpo de veículo 11 , uma roda 

traseira 17, a qual é montada em uma porção traseira da unidade de 

potência 16, uma suspensão traseira 18, a qual suspende a unidade 
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de potência 16 na porção superior traseira do quadro de corpo de veí

culo 11, uma porção de armazenamento 21, a qual é montada na por

ção superior traseira do quadro de corpo de veículo 11, um assento 

22, o qual é montado na porção superior da porção de armazenamen

to 21, um tanque de combustível 23, o qual é montado na porção su

perior traseira do quadro de corpo de veículo 11, e uma cobertura de 

corpo 30, a qual cobre o quadro de corpo de veículo 11. 

[0023] A porção de armazenamento 21 é formada como uma caixa 

de armazenamento a qual armazena vários artigos P, tal como um ca

pacete ou similar. 

[0024] A cobertura de corpo 30 inclui uma cobertura dianteira 31, a 

qual cobre uma porção dianteira do tubo de direção 12, uma blinda

gem de perna 32, a qual cobre uma porção de perna de um condutor, 

um apoio para os pés 33, o qual permite que o condutor coloque seus 

pés sobre ele, uma cobertura inferior 34, a qual é disposta abaixo do 

apoio para os pés 33 e cobre uma porção inferior do quadro de corpo 

de veículo 11, e uma cobertura de lado traseiro 35, a qual cobre uma 

porção média traseira do quadro de corpo de veículo 11. 

[0025] Ainda, a motocicleta 1 O inclui uma suspensão dianteira 41, 

um farol 42, um medidor 43, um para-lama dianteiro 44, uma cobertura 

de punho 45, um estribo 46 e um para-lama traseiro 47. 

[0026] A figura 2 é uma vista lateral de uma porção traseira de 

uma motocicleta desta modalidade de uma maneira aumentada. 

[0027] O quadro de corpo de veículo 11 é constituído como um 

quadro dividido em dois, o qual é dividido em dois na direção longitu

dinal em um quadro dianteiro 60, o qual forma uma porção dianteira do 

quadro de corpo de veículo 11 e um quadro traseiro 70, o qual forma 

uma porção traseira do quadro de corpo de veículo 11 abaixo do apoio 

para os pés 33. Um subquadro 80 é fixo à porção de extremidade tra

seira do quadro traseiro 70 usando-se parafusos. 
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[0028] A unidade de potência 16 é disposta abaixo da porção de 

armazenamento 21 e do assento 22. A unidade de potência 16 inclui 

um motor 11 O o qual é disposto em uma porção dianteira da mesma e 

uma transmissão continuamente variável 171, a qual é disposta em 

uma porção traseira da mesma. O motor (motor de combustão interna) 

11 O é constituído por um motor do tipo arrefecido a água de cilindro 

único de quatro tempos, no qual os cilindros são dispostos de forma 

substancialmente horizontal na direção para frente do corpo de veícu

lo, enquanto a transmissão continuamente variável 171 é constituída 

como uma transmissão do tipo de cinta. 

[0029] Na figura 2, um depurador de ar 131 é montado no lado es

querdo da roda traseira 17 e na porção superior traseira da unidade de 

potência 16. 

[0030] Ainda, um tubo de exaustão 51 para o motor e um silencio

so 52 são conectados a uma abertura de exaustão 11 OA, a qual é 

montada de forma comunicável em uma janela de exaustão do motor 

110. 

[0031] O tubo de exaustão 51 para o motor inclui uma porção de 

tubo reta 51 A e uma porção curvada 51 B. O tubo de exaustão de uso 

de motor 51 também inclui um coletor de exaustão 51 C, o qual é co

nectado à abertura de exaustão 11 OA conectada de forma comunicá

vel à janela de exaustão e um tubo de exaustão 51 D, o qual é conec

tado ao coletor de exaustão 51 C. 

[0032] A figura 3 é uma vista plana de uma porção traseira de uma 

motocicleta desta modalidade de uma maneira aumentada. 

[0033] Na figura 3, um radiador 53 para o motor é integralmente 

montado em um lado direito da unidade de potência 16. 

[0034] Ainda, o subquadro 80 inclui colunas de acomodação ere

tas esquerda e direita 81, 81 e uma escora de conexão 82, a qual se 

conecta às colunas de acomodação 81, 81, enquanto uma vela de ig-
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nição 54 é disposta no lado esquerdo do cabeçote de cilindro 115. 

[0035] A figura 4 é uma vista lateral que mostra uma periferia da 

unidade de potência. 

[0036] No motor 110, o bloco de cilindro 112 e o cilindro (não mos

trado nos desenhos) disposto no interior do bloco de cilindro 112 se 

estendem de forma substancialmente horizontal em direção a uma 

porção dianteira do corpo de veículo a partir do cárter 111, onde um 

cabeçote de cilindro 115 é unido de forma fixa a uma extremidade di

anteira do bloco de cilindro 112 usando-se parafusos. Ainda, no motor 

11 O, uma cobertura de cabeçote 117 é unida de forma fixa a uma ex

tremidade dianteira do cabeçote de cilindro 115, usando-se parafusos. 

[0037] Um sistema de admissão de ar 130 do motor 11 O inclui, 

como mostrado na figura 4, um depurador de ar 131, um tubo de co

nexão 132 (tubo de conexão) o qual é conectado a uma saída do de

purador de ar 131, um corpo de estrangulador 133 o qual é conectado 

a uma extremidade a jusante do tubo de conexão 132, um tubo de en

trada 134 o qual é conectado a uma extremidade a jusante do corpo 

de estrangulador 133, e uma passagem de admissão de ar 122, a qual 

é conectada a uma extremidade a jusante do tubo de entrada 134. 

[0038] No sistema de admissão de ar 130, o depurador de ar 131, 

o tubo de conexão 132, o corpo de estrangulador 133 e o tubo de en

trada 134 são dispostos acima do motor 11 O em um estado substanci

almente horizontal a partir da porção traseira até a porção dianteira do 

corpo de veículo. Ainda, uma extremidade a jusante do tubo de entra

da 134 é conectada à passagem de admissão de ar 122 do motor 110. 

[0039] O corpo de estrangulador 133 é conectado à extremidade a 

montante do tubo de entrada 134 e, ao mesmo tempo, é disposto 

substancialmente acima do cárter 111. Ainda, o corpo de estrangula

dor 133 incorpora uma válvula de estrangulamento 135 ali. A válvula 

de estrangulamento 135 é disposta em um lado a montante da passa-
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gem de admissão 122 e controla uma área em seção transversal de 

uma passagem de fluxo da passagem de admissão 122. 

[0040] Um dispositivo de injeção de combustível 140 é disposto 

acima do cabeçote de cilindro 115. O dispositivo de injeção de com

bustível 140 é um injetor o qual injeta um combustível em resposta a 

um sinal de injeção o qual é obtido pelo cálculo de uma unidade de 

controle eletrônica não mostrada nos desenhos. O dispositivo de inje

ção de combustível 140 inclui, por exemplo, um bocal de válvula atua

da por solenoide. Um tubo de alimentação 142 é montado para um en

caixe de ajuste em uma porção de entrada de combustível de uma ex

tremidade superior do dispositivo de injeção de combustível 140. Uma 

mangueira de combustível 146 é conectada ao dispositivo de injeção 

de combustível140 através do tubo de alimentação 142. 

[0041] A abertura de exaustão 11 OA a qual é conectada de forma 

comunicável à janela de exaustão mencionada acima é disposta abai

xo do cabeçote de cilindro 115. Em uma porção curvada 51A do cole

tor de exaustão 51 C, a qual é conectada à abertura de exaustão 11 OA 

de forma comunicável conectada à janela de exaustão, um sensor de 

oxigênio 150 é montado, onde o sensor de oxigênio 150 detecta um 

peso específico de oxigênio no gás de exaustão a partir do motor 11 O 

e permite um controle de uma relação ar - combustível ótima em uma 

unidade de controle eletrônica não mostrada nos desenhos. 

[0042] Aqui, a estrutura do sensor de oxigênio 150 é explicada. 

[0043] A figura 5 é uma vista em seção transversal do sensor de 

oxigênio, enquanto a figura 6 é uma vista como visto em uma direção 

de seta a partir da superfície de extremidade em seção transversal to

mada ao longo da linha A-A na figura 5. 

[0044] Um sensor de oxigênio 150 é constituído como um sensor 

de oxigênio sem um aquecedor. O sensor de oxigênio 150 inclui um 

suporte 151 para suporte do sensor de oxigênio 150 inteiro no momen-
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to da montagem do sensor de oxigênio 150 no coletor de exaustão 

51 C. 

[0045] Uma porção de flange 151A é montada em uma porção in

termediária de uma periferia externa do suporte 151 e uma porção 

roscada 151 B para montagem é formada em uma porção de extremi

dade distai do suporte 151. 

[0046] Em um lado de extremidade distai do interior do suporte 

151, um tubo de zircônia 152 é mantido, onde platina, a qual constitui 

um eletrodo, é aplicada a porções das superfícies interna e externa do 

tubo de zircônia 152. Aqui, o tubo de zircônia 152 é formado usando

se, por exemplo, óxido de zircônio (Zr02) como um componente princi

pal. Uma periferia do tubo de zircônia 152 é coberta com um protetor 

153, o qual tem uma pluralidade de orifícios 154A. O protetor 153 tem 

uma estrutura duplicada composta por um cilindro externo 154 e um 

cilindro interno 155, onde um filtro 156 para captura de artigos nocivos 

é disposto entre o cilindro externo 154 e o cilindro interno 155. Uma 

placa de contato metálica 157 é montada em uma porção de extremi

dade próxima do tubo de zircônia 152. 

[0047] Um lado de superfície (lado esquerdo, na figura 5) da placa 

de contato 157 é eletricamente conectado ao tubo de zircônia 152 em 

um estado em que uma porção de extremidade distai de uma bucha 

de isolamento cerâmica 158, a qual é fixa na porção de extremidade 

próxima do suporte 151, é colocada em contato com um lado de su

perfície da placa de contato 157. 

[0048] Por outro lado, uma porção de linha de cabo 159 é eletri

camente conectada a um lado de superfície traseira (lado direito, na 

figura 5) da placa de contato 157. A bucha de isolamento 158 e a por

ção de linha de cabo 159 são cobertas com um invólucro 160, o qual é 

adaptado no suporte 151. Ainda, uma linha de sinal de saída 161 é 

guiada para fora a partir de uma extremidade do invólucro 160. 
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[0049] No sensor de oxigênio 150, o ar atmosférico é introduzido 

como um gás de referência em um lado de superfície interna 152A do 

tubo de zircônia 152 e um gás de exaustão o qual constitui um objeto a 

ser detectado é introduzido em um lado de superfície externa 1528. 

Como resultado, uma força eletromotriz correspondente a uma relação 

entre o peso específico de oxigênio no ar atmosférico e o peso especí

fico de oxigênio no gás de exaustão é gerada entre os eletrodos reves

tidos com platina. 

[0050] Para ser mais específico, os íons de oxigênio se movem do 

lado de ar atmosférico o qual exibe uma alta voltagem parcial de oxi

gênio para o lado de gás de exaustão, desse modo gerando a força 

eletromotriz. Esta força eletromotriz é aumentada juntamente com o 

aumento da diferença de concentração. 

[0051] Assim sendo, uma relação de ar- combustível é controlada 

de uma maneira ótima correspondente ao peso específico de oxigênio 

no gás de exaustão, o qual é detectado por uma unidade de controle 

elétrica não mostrada nos desenhos em resposta a um sinal de detec

ção o qual é extraído para uma linha de sinal de saída 161 com base 

na força eletromotriz. 

[0052] Ainda, o tubo de zircônia 152 o qual constitui o sensor de 

oxigênio 150 exibe uma resistência interna extremamente grande a 

uma baixa temperatura e, assim, o movimento de íons de oxigênio é 

interrompido e a força eletromotriz é diminuída, por meio do que o erro 

de medição é aumentado, ou é impossível realizar a medição em si. 

[0053] Em seguida, a estrutura de montagem do sensor de oxigê-

nio é explicada. 

[0054] A figura 7 é uma vista explanatória mostrando um estado 

de montagem do sensor de oxigênio. 

[0055] Como mostrado na figura 7, o sensor de oxigênio 150 é 

roscado em uma porção de montagem 51 E, a qual é formada na por-
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ção de tubo reta 51A do coletor de exaustão 51C. Aqui, a porção de 

flange 151A do suporte 151 do sensor de oxigênio 150 é colocada em 

contato com uma superfície de extremidade da porção de montagem 

51 E. 

[0056] Assim sendo, o sensor de oxigênio 150 é montado no cole

tor de exaustão 51 C nas vizinhanças da abertura de exaustão 11 OA, a 

qual é conectada de forma comunicável à janela de exaustão e, assim, 

apesar do fato de o sensor de oxigênio sem um aquecedor ser usado 

como o sensor de oxigênio 150, é possível rapidamente aquecer o tu

bo de zircônia 152, usando-se um gás de exaustão à alta temperatura 

e rapidamente realizar a medição acurada. 

[0057] Ainda, o sensor de oxigênio 150 usa o sensor sem um 

aquecedor e, assim, é possível reduzir o custo e, ao mesmo tempo, 

um tamanho do sensor de oxigênio pode ser miniaturizado por uma 

quantidade correspondente à não presença do aquecedor no sensor, 

por meio do que o sensor de oxigênio é aplicável a uma motocicleta ou 

similar, o que é requerido para satisfazer a uma demanda por compa

cidade adicional e recebe uma restrição em um layout do mesmo. Ain

da, também é desnecessário prover um circuito de controle para o 

controle de um aquecedor e, assim, um controle pode ser simplificado 

e um custo também pode ser reduzido. 

[0058] A figura 8 é uma vista em seção transversal explanatória 

que mostra um estado de montagem do sensor de oxigênio. 

[0059] Como mostrado na figura 8, uma porção de montagem 51 E 

é formada em uma porção de tubo reta 51 A de um coletor de exaustão 

51 C por soldagem, e em uma superfície periférica interna da porção 

de montagem 51 E, uma porção roscada 51 F (roscas fêmea) a qual 

corresponde a uma porção roscada 151 B (roscas macho) do sensor 

de oxigênio 150 é formada. 

[0060] Aqui, a porção de montagem 51 E é soldada de forma oblí-



14/17 

qua à porção de tubo reta 51A do coletor de exaustão 51 C, e o sensor 

de oxigênio 150 tem, em um estado montado, um lado de protetor 153 

(lado de detecção de oxigênio) inserido de forma oblíqua no interior do 

coletor de exaustão 51 C em um estado em que o lado de protetor 153 

(lado de detecção de oxigênio) é dirigido para um lado de jusante a 

partir de um lado de montante do gás de exaustão (a direção de uma 

seta X na figura 8). Isto é, um lado de linha de sinal de saída 161 (lado 

de fiação) do sensor de oxigênio 150 é posicionado no lado de cabe

çote de cilindro 115 do motor 11 O. 

[0061] Assim sendo, o sensor de oxigênio 150 pode ser montado 

na porção de tubo reta 51A do coletor 51C, onde o fluxo do gás de 

exaustão tem pouca turbulência e, ao mesmo tempo, o sensor de oxi

gênio 150 tem, em um estado montado, o lado de protetor 153 (lado 

de detecção de oxigênio) inserido de forma oblíqua no interior do cole

tor de exaustão 51C em um estado em que o lado de protetor 153 é 

dirigido para um lado de jusante a partir de um lado de montante do 

gás de exaustão (a direção de uma seta X na figura 8) e, assim, are

sistência de passagem de fluxo do gás de exaustão no interior do cole

tor de exaustão 51 C pode ser reduzida, por meio do que o fluxo do gás 

de exaustão não é interrompido e a medição acurada do peso especí

fico de oxigênio pode ser realizada. 

[0062] Ainda, para comparar com um caso em que o sensor de 

oxigênio 150 é montado na superfície periférica externa do coletor de 

exaustão 51 C de uma maneira vertical, é possível reduzir uma quanti

dade de uma projeção do sensor de oxigênio 150 na direção lateral da 

motocicleta 1 O. Assim sendo, a fiação de uma linha de sinal de saída 

161 é facilitada e, ao mesmo tempo, um espaço de montagem pode 

ser reduzido. Particularmente, é possível obter estes efeitos vantajo

sos em veículos os quais não podem garantir um espaço de monta

gem grande, como uma motocicleta (incluindo um veículo de três ro-
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Como será explicado abaixo, de acordo com esta modali-

dade, mesmo quando o sensor de oxigênio sem um aquecedor é ado

tado como o sensor de oxigênio, é possível permitir que o tubo de zir

cônia chegue à dada temperatura ótima para medição usando-se o 

gás de exaustão. Assim sendo, apesar do fato de o sensor de oxigênio 

sem um aquecedor ser adotado, é possível rapidamente começar a 

detecção do peso específico de oxigênio. 

[0064] Ainda, pela adoção do sensor de oxigênio 150 sem o aque

cedor, é possível reduzir o custo e, ao mesmo tempo, um tamanho do 

sensor de oxigênio pode ser miniaturizado por uma quantidade corres

pondente à não presença do aquecedor no sensor, por meio do que o 

senso r de oxigênio também é aplicável a uma motocicleta ou similar, 

na qual é requerido que se satisfaça uma demanda por compacidade 

adicional e que recebe a restrição em um layout da mesma, se compa

rado com um veículo de quatro rodas. Ainda, também é desnecessário 

prover um círcuíto de controle para o controle de um aquecedor e, as

sim, um controle pode ser simplificado e um custo também pode ser 

reduzido. 

[0065] Na explanação descrita acima, o senso r de oxigênio 150 é 

montado na porção de tubo reta 51 A do coletor de exaustão 51 C co

nectada à abertura de exaustão 11 OA, o qual é conectado de forma 

comunicável à janela de exaustão. Contudo, é possível permitir que o 

senso r de oxigênio 150 seja montado na abertura de exaustão 11 OA, a 

qual é conectada de forma comunicável à janela de exaustão. 

Breve Descrícão dos Desenhos 

[0066] Figura 1 - Uma vista lateral esquerda de uma motocicleta 

da modalidade. 

[0067] Figura 2- Uma vista lateral de uma porção traseira de uma 

motocicleta desta moda I idade de uma maneira aumentada. 
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[0068] Figura 3 - Uma vista plana de uma porção traseira de uma 

motocicleta desta moda I idade de uma maneira aumentada. 

[0069] Figura 4 - Uma vista lateral que mostra uma periferia da 

unidade de potência. 

[0070] Figura 5 - Uma vista em seção transversal do senso r de 

oxigênio. 

[0071] Figura 6 - Uma vista como visto em uma direção de seta a 

partir de uma superfície de extremidade de seção transversal tomada 

ao longo da linha A-A na figura 5. 

[0072] Figura 7 - Uma vista explanatória que mostra um estado de 

montagem do sensor de oxigênio. 

[0073] Figura 8- Uma vista explanatória que mostra um estado de 

montagem do sensor de oxigênio de uma maneira em seção transver

saL 

Descrição dos Números de Referência e Sinais 

1 O: motocicleta 

11: quadro de corpo de veiculo 

16: unidade de potência do tipo oscilante 

21: porção de armazenamento 

22: assento 

51A: porção de tubo reta 

51 B: porção curvada 

51 C: coletor de exaustão 

51 D: tubo de exaustão 

51 E: porção de montagem 

110: motor 

11 OA: abertura de exaustão 

111: cárter 

112: bloco de cilindro 

113: cilindro 



115: cabeçote de cilindro 

116: câmara de combustão 

121: válvula de admissão 

122: passagem de admissão 
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122a: extremidade a jusante de passagem de admissão 

128: passagem de refrigerante 

130: sistema de admissão 

131: depurador de ar 

132: tubo de conexão 

133: corpo de estrangulador 

134: tubo de entrada 

135: válvula de estrangulamento 

140: dispositivo de injeção de combustível 

150: sensor de oxigênio 

151:suporte 

151A: porção de flange 

152: tubo de zircônia 

153: protetor 

154: cilindro externo 

155: cilindro interno 

156: filtro 

157: placa de contato 

158: bucha de isolamento 

159: porção de linha de cabo 

160: invólucro 

161: linha de sinal de saída 

171: transmissão continuamente variável do tipo de cinta 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Estrutura de montagem de um sensor de oxigênio, a qual 

dispõe o sensor de oxigênio (150) para a detecção do peso específico 

de oxigênio em um gás de exaustão a partir de um motor (110) no mo

tor, em que: 

o sensor de oxigênio (150) é disposto em um coletor de 

exaustão (51 C) o qual é montado em uma abertura de exaustão 

(110A) do motor (110) nas vizinhanças da abertura de exaustão 

(11 OA), caracterizada pelo fato de que 

o sensor de oxigênio (150) inclui um lado de detecção de 

oxigênio, e o lado de detecção de oxigênio é inserido no interior do co

letor de exaustão (51 C) de forma oblíqua a partir de um lado a mon

tante para um lado a jusante da abertura de exaustão (11 OA). 

2. Estrutura de montagem de um sensor de oxigênio (150), 

de acordo com a reivindicação 1, caracterizada pelo fato de que: 

o coletor de exaustão (51 C) tem uma porção de tubo reta a 

qual é conectada ao lado de abertura de exaustão (11 OA) e uma por

ção curvada (51 B) a qual é continuamente conectada a um lado a ju

sante da porção de tubo reta (51A), e 

o sensor de oxigênio (150) é disposto na porção de tubo 

reta (51A). 

3. Estrutura de montagem de um sensor de oxigênio (150), 

de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizada pelo fato de que: 

o sensor de oxigênio (150) é constituído por um sensor de 

oxigênio (150) sem um aquecedor. 
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Fig.6 
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Fig'. 7 
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Fig.8 
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