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ANOTACE 

PUDA, T. Laboratorní model ABS jednotky automobilu. Ostrava: VŠB – Technická 

univerzita Ostrava, Fakulta USP, Mechatronika, 2016. Ročníkový projekt, vedoucí: Ing. Jiří 

Kulhánek, Ph.D. 

Bakalářská práce se zabývá návrhem laboratorního modelu ABS jednotky automobilu. 

Cílem bylo si nejdříve nastudovat teoretický rozbor funkce ABS a popis jednotlivých 

součástí, poté provést identifikaci vnitřní struktury zapojení hydraulické části ABS jednotky, 

následném sestavení a naprogramování základního řídicího algoritmu ABS. Solenoidové 

ventily a hydraulické čerpadlo, které zajišťují funkci ABS, jsou řízeny programovací deskou 

Arduino Mega R3 a dotykovým TFT displejem. Dále je v práci popsán návrh a sestavení 

jednoduchého modelu demonstrující činnost ABS systému. V závěru je pak popsán koncept 

úlohy umožňující simulaci reálných situací při styku kola s vozovkou. 

Klíčová slova: ABS, identifikace, Arduino 

ANOTATION 

PUDA, T. A laboratory model of ABS car unit. Ostrava: VŠB – Technical University of  

Ostrava, Fakulty USP, Mechatronics, 2016. Semestral project, project supervisor: Ing. Jiří 

Kulhánek, Ph.D. 

This bachelor thesis is dealing with laboratory model of ABS electronic control unit of 

vehicle. The aim was to first study teoretical analysis of ABS and description of each part, 

then make identifying the internal structure of ABS hydraulic systém, the subsequent 

assembly and programming bbasic control algorithm of ABS. Solenoid valves and hydraulic 

pump that provides ABS fufunction are controlled by programming board Arduino Mega R3 

and touchscreen TFT display. Next part of the thesis describes the design and build a simple 

model demonstrating the operation of the ABS system. At the end is described the concept of 

laboratory model that could provide the simulation of real situations when wheel is in contact 

with the road. 

Key words: ABS, identification, Arduino 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK 

ABS - Protiblokovací systém brzd  

ASR - Protiskluzový systém  

AV - Výstupní ventil  

DBV - Pojistný ventil  

DS - Tlakový senzor  

EDS - Elektronická uzávěrka diferenciálu  

ESP - Elektronický stabilizační program  

EUV - Elektrický přepínací ventil  

EV - Sací ventil  

HR - Brzda zadního pravého kola  

M - Hydrogenerátor  

NDS - Nízkotlaký akumulátor  

TFT - Thin-Film transistor  

THZ - Hlavní brzdový válec  

TV - Oddělovací ventil  

VL - Brzda předního levého kola  

Ic - Proud cívky při nominálním napětí [I] 

Ic0 - Proud cívky při spínacím napětí [I] 

Rc - Odpor cívky [Ω] 

Un - Nominální napětí [V] 

U0 - Spínací napětí solenoidového ventilu [V] 
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ÚVOD 

S vynálezem prvního vozu taženého zvířaty vyvstala otázka, jak tento vůz brzdit. 

Brzdová soustava slouží ke snižování rychlosti vozu, nebo udržování rychlosti například při 

jízdě z kopce a v případě potřeby k úplnému zastavení vozu. Jedním z prvních typů brzd byla 

špalíková brzda, její brzdný účinek vzniká přitlačením dřevěného špalíku na povrch 

pohybujícího se kola. Špalík je umístěn na konci páky a jeho dosedací plocha má kruhové 

vybrání. Tento způsob brzdění se používal i u prvních lokomotiv a využívá dodnes u 

některých kolejových vozidel.  

S postupným zdokonalením brzdového systému automobilu a výrazným pokrokem 

v oblasti elektrotechniky a výpočetní techniky, se začaly stále více využívat elektrické 

systémy, jejich účelem bylo zvýšení bezpečnosti a zajištění kontroly vozidla v krizových 

situacích. 

Cílem této práce je identifikovat a popsat vnitřní strukturu ABS jednotky a realizovat ji 

s návrhem jednoduchého laboratorního modelu ABS jednotky Škoda Octavia II s ovládáním 

pomocí jednočipového procesoru. 
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1 ČLENY ABS JEDNOTKY 

V této kapitole budou popsány a vysvětleny základní funkční členy ABS jednotky, 

kterými jsou snímače, ventily a hydraulické čerpadlo. 

1.1 Snímače ABS jednotky 

V této podkapitole jsou podrobně rozepsány snímače používané v ABS jednotce, kde 

snímač obecně znamená označení pro technické zařízení, které je určeno pro snímání a 

detekci různých fyzikálních veličin, vlastností látek a technických stavů. 

1.1.1 Snímač otáček 

Snímač otáček je tvořen permanentním (trvalým) magnetem a cívkou, který pracuje na 

principu alternátoru. Ve spolupráci s ozubeným impulzním kolem, které koná stejný rotační 

pohyb jako kolo, se indukuje v cívce sinusové střídavé napětí, které dále ABS jednotka 

přepočítá na okamžitou rychlost. Frekvence indukovaného napětí závisí na otáčkách kola. 

[Škoda Auto, 2016] 

 

Obr. 1 – Základní princip snímače otáček [Škoda Auto, 2016] 
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1.1.2 Snímač brzdových světel 

Snímač brzdových světel pracuje 

jako spínací kontakt a jeho hlavním je 

rozsvěcovat brzdová světla a zároveň je 

jeho signál veden do řídicí jednotky ABS. 

Signál zajišťující brzdový pedál je 

v řídicí jednotce potřebný z důvodu 

předcházení možnosti vyhodnocení 

zpoždění kola, způsobené nerovností 

povrchu vozovky, jako brzdný manévr. 

[Škoda Auto, 2016] 

 

Obr. 2 – Uložení brzdového spínače na 

pedálovém ústrojí [Škoda Auto, 2016] 

1.1.3 Snímač tlaku brzdové kapaliny 

Tento údaj je zapotřebí měřit, abychom mohli, v případě malého tlaku v brzdovém 

okruhu, provést korekci tlaku v brzdovém systému pomocí čerpadla integrovaného do těla 

jednotky ABS/ESP. To může nastat v případě, není-li sešlápnut brzdový pedál a není tedy v 

soustavě brzd tlak, který potřebujeme k vyvození stabilizujícího momentu. K měření tohoto 

tlaku je použit snímač pracující na principu kondenzátoru. Tedy na tlačnou desku, kam je 

přiveden tlak brzdové kapaliny, působí síla, která stlačuje pružinu a tímto stlačováním se k 

sobě přibližují/oddalují desky kondenzátoru, což mění jeho kapacitu. Tento tlak působící na 

snímač je dále předáván ve Faradech. Následně tuto jednotku na tlak přepočítá integrovaná 

elektronika snímače a posílá systému informaci o velikosti tlaku brzdové kapaliny v soustavě. 

Tento snímač je umístěn přímo na těle hlavního brzdového válce a pro zachování co nejvyšší 

bezpečnosti je zdvojen pro případ výpadku. [Škoda Auto, 2016] 
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Obr. 3 – Konstrukce snímače tlaku [Škoda Auto, 2016] 

1.1.4 Snímač úhlu natočení volantu 

Měření úhlu natočení volantu se provádí na principu světelné závory (opticko-

elektrický signál). Základními součástmi jsou: 

a zdroj světla 

b kódovací kotouč 

c, d optické snímače 

e počítadlo úplných otáček.  

 

 

 

1.1.5 Snímač rotační rychlosti a podélného zrychlení 

Snímač rotační rychlosti a snímač bočního přetížení je důležitou součástí systému 

elektronické stability. Bez tohoto systému by systém nebyl schopen pracovat, jelikož by 

neměl žádnou informaci o skutečných hodnotách stáčení automobilu a bočním přetížení 

působícím na automobil při změně směru jízdy. Systém bez této informace neví, v jakém 

skutečném stavu se automobil nachází. [Škoda Auto, 2016]  

Tento snímač je umístěn v těžišti automobilu, tak aby poskytoval co možná nejlepší 

informace o stavu vozidla. Tento snímač pracuje na principu dvojité ladičky. Jeho základní 

Obr. 4 – Konstrukce snímače 

úhlu natočení volantu [Škoda Auto, 

2016] 
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částí je dvojitá ladička z monokrystalu, která je součástí mikroelektronického systému. [Škoda 

Auto, 2016] 

 

Obr. 5 – Konstrukce dvojité ladičky [Škoda 

Auto, 2016] 

 

Obr. 6 – Kmitající ladička [Škoda Auto, 2016]

Na obrázku vlevo je znázorněno zjednodušené schéma dvojité ladičky. Ladička je 

uchycena k tělu mikromechaniky v její střední části. Horní část ladičky je budící část a dolní 

je měrná část ladičky. Na budící ladičku je přivedeno střídavé napětí, které rozkmitá budící 

část na 11kHz. Měrná ladička je pak konstruována tak, aby došlo k jejímu rozkmitání při 

frekvenci 11,33kHz. V klidové poloze tedy budící ladička kmitá na frekvenci 11kHz a měrná 

část ladičky je v klidu. Kmitací ladička, na niž působí vnější síla, reaguje pomaleji než 

nekmitající hmota, obdobně jako gyroskop. Toto zapříčiňuje, že při rotačním pohybu snímače 

zaostává kmitající část za částí nekmitající. Zaostávání způsobuje zkroucení ladičky do 

šroubovice a dochází k přerozdělení nábojů v ladičce, což je měřeno elektrodami. Velikosti 

nábojů na jednotlivých částech ladičky jsou, mikroelektronikou umístěnou ve snímači, 

přepočítávány na velikost rotačního zrychlení. Mikroelektronika snímače rovněž obsahuje i 

algoritmus integrace proměnné a my máme k dispozici již hodnotu rotační rychlosti 

automobilu. Informaci snímač poskytuje elektronice celého automobilu po sběrnici CAN, 

odkud ji čteme pomocí vyhodnocujícího počítače. [Škoda Auto, 2016] 
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1.2 Akční členy ABS jednotky 

V této podkapitole jsou podrobněji rozepsány akční členy ABS jednotky, kde akční 

člen, je typicky část mechatronické soustavy, která převádí informační část procesu na 

technickou. 

1.2.1 Elektromagnetické ventily 

Popisovaná ABS jednotka obsahuje celkem 12 ventilů. Pro každé kolo jeden vstupní a 

jeden výstupní ventil. Zbylé ventily se využívají pro funkci ESP, kde v hydraulickém okruhu 

pro každé hnané kolo přibude jeden hydraulický přepínací ventil a jeden uzavírací ventil s 

omezovačem tlaku. [Skopal, 2016] 

 

Obr. 7 - Výstupní ventily [Skopal, 2016] 

 

Obr. 8- Vstupní ventily [Skopal, 2016]

1.2.2 Zpětné čerpadlo 

Účelem zpětného čerpadla je odčerpávat kapalinu, při snížení tlaku z brzdových 

válečků kol přes zásobník, případně přes tlumící komory, zpět do hlavního válce. Tímto 

způsobem čerpadlo tvoří zdroj energie pro modulaci ABS. 

Hydraulická jednotka má za úkol rozdělovat tlak brzdové kapaliny do jednotlivých 

brzdových okruhů na základě vstupních impulzů z řídicího systému. Vedle tohoto úkolu musí 

také zabezpečit dostatečný tlak hydraulické kapaliny, který pak slouží k akčnímu zásahu do 

brzd. Tento tlak je poskytován buď přímo z brzdového okruhu, kde je vyvozován brzdový 

pedálem řidiče, nebo od čerpadla hydraulické kapaliny, které jednotka integruje ve svém těle. 

Toto čerpadlo funguje jako pomocný člen při potřebě zvyšování tlaku v hydraulickém okruhu 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Mechatronika
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a zároveň pro snižování tlaku v okruhu pro účely zásahu systému ABS, kdy musíme zajistit 

úbytek tlaku na některém kole a přebytečný tlak znovu čerpadlem dodat zpět do brzdového 

okruhu. Rozdělování tlaku k jednotlivým brzdám je řešeno soustavou komor, mezi kterými se 

směr tlaku brzdové kapaliny řídí elektromagnetickými spínacími ventily. Přepouštěcí ventily 

jsou ovládány napětím na spínacích cívkách a pracují dvoupolohově. Tedy umožňují pouze 

dva stavy - zavřeno a otevřeno. Z bezpečnostních důvodů je vše konstruováno tak, aby došlo 

k uzavření brzdových okruhů ve vnitřních okruzích a otevření okruhů ve vstupní a výstupní 

části v případě jejího výpadku. Pokud by tedy došlo k výpadku této jednotky nebo jakékoli 

součásti tohoto systému, tak je její činnost vyřazena z provozu, ale brzdový okruh je schopen 

nadále fungovat na základě tlaku vyvozeného brzdovým pedálem. Jednotka je používána pro 

akční zásahy algoritmu ESP, ale hlavně pro realizaci algoritmu ABS. Hydraulickou akční 

jednotku můžeme vidět na obrázku (Obr. 9). Ta obsahuje jeden vstup ve formě přívodu 

brzdové kapaliny z hlavního brzdového okruhu, dále čtyři výstupy pro tlakováni/upouštění 

tlaku brzdové kapaliny na jednotlivých kolech a jeden výstup pro vypouštění tlaku brzdové 

kapaliny zpět do hlavního brzdového okruhu. [Štěpán, 2016] 

 

Obr. 9 – Hydraulické čerpadlo a jednotka.[Štěpán, 2016]  
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1.3 Hlavní brzdový válec 

Hlavní brzdový válec je umístěn za pedálovým ústrojím a slouží spolu s posilovačem 

brzd ke zvýšení účinku při sešlápnutí brzdového pedálu. 

 

Obr. 10 – Umístění posilovače brzd s hlavním brzdovým válcem a ABS jednotky [Škoda Auto, 2016] 

1.4 Zásobník a tlumící komory 

Tlumící komory jsou využívány 

k tlumení výkyvů tlaku v hydraulickém 

obvodu, které vytváří zdvihy čerpadla. 

Tlumením je omezováno zpětné působení 

na brzdový pedál a také hlučnost systému. 

Účelem zásobníku je dočasně 

přijímat brzdovou kapalinu, která uniká 

z brzdových válečků kol při snižování 

tlaku. [Skopal, 2016] 

 

Obr. 11 - Hydraulické zásobníky [Skopal, 

2016] 
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2 REGULACE ABS JEDNOTKY 

Při kritických jízdních poměrech, jako je mokrá nebo kluzká jízdní dráha, lekavá 

reakce řidiče (nepředvídaná překážka) nebo selhání jiných účastníků dopravy, může během 

brzdění bez ABS dojít k blokování kol tak, že vozidlo už není dále řiditelné a může se dostat 

do smyku anebo sjet z jízdní dráhy. [Bosch, 2016] 

V takové situaci zabraňuje protiblokovací systém ABS blokování kol a tím 

zabezpečuje řiditelnost vozidla a podstatně snižuje riziko smyku. 

Také v kritickém případu jízdy/brzdění, jako je např. nouzové brzdění, jsou díky ABS 

ještě možné vyhýbací manévry a je možné spíš se vyhnout čelním nárazům.  

2.1 Regulační schéma zapojení ABS jednotky 

ABS reguluje při plném brzdění brzdný tlak provozního brzdného systému. Toto 

probíhá v jednotlivých brzdových válečcích kol v závislosti na skluzu kola a na úhlovém 

zrychlení resp. úhlovém zpomalení kola. 

Vývoj digitální elektroniky umožnil bezpečně monitorovat komplexní procesy při 

brzdění a v případě potřeby schopnost reagovat ve zlomcích sekundy. 

Při zapnutém zapalování a libovolném jízdním stavu snímají snímače otáček na obou 

předních kolem a na diferenciálu resp. na všech čtyřech kolech signály, které jsou potřebné 

pro výpočet obvodových rychlostí kol a posílají je dál na řídicí jednotku. Když řídicí jednotka 

z přijímaných signálů rozpozná nebezpečí blokování, spustí v hydraulické jednotce čerpadlo 

pro zpětnou dodávku a magnetické ventily příslušných kol. [Škoda Auto, 2016] 
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Obr. 12 – Schéma zapojení regulačního obvodu [Škoda Auto, 2016] 

Každé přední kolo je ovlivňováno přes jemu přiřazený pár elektromagnetických 

ventilů tak, aby nezávisle na jiných kolech mohlo optimálně přispět k brzdění, tzv. 

individuální regulace. 

Na zadní nápravě určuje kolo s menším součinitelem přilnavosti společný tlak v obou 

brzdách kol. Tím se kolo s větším součinitelem přilnavosti při přítomnosti ABS nepatrně 

nedobrzdí. Následkem toho je brzdná dráha o něco delší, co se však vrátí zpět ziskem stability 

vozidla.  

Řídicí jednotka přepíná páry elektromagnetických ventilů pro kolo do čtyř různých 

stavů, kde uvedené fáze regulace Anti-Blokovacího-Systému se na kole opakují 5 až 6 krát za 

sekundu, kde regulace je patrná z pulzujícího brzdového pedálu.  
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2.2 Fáze vytvoření brzdného tlaku 

Tlak potřebný se vytváří v hlavním brzdovém válci, kde brzdný tlak dále postupuje 

přes otevřený vstupní ventil, který je bez napětí, k brzdě kola. Vypouštěcí ventil je bez 

přivedeného napětí, tedy uzavřený. 

 

Obr. 13 – Fáze vytvoření brzdného tlaku [Škoda Auto, 2016] 

Otáčky kola se snižují až do okamžiku, kdy řídicí jednotka ABS, na základě signálu ze 

snímače otáček, rozpozná tendenci kola k blokování. 
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2.3 Fáze udržení konstantního brzdného tlaku 

Jakmile je rozpoznán sklon kola k blokování, je třeba zabránit dalšímu zvyšování 

brzdného tlaku, proto se na vstupní ventil přivede napětí, které vstupní ventil uzavře. 

Vypouštěcí ventil je stále bez napětí, tedy uzavřený. 

 

Obr. 14 – Fáze udržení konstantního tlaku [Škoda Auto, 2016] 

Brzdný tlak mezi vstupním a vypouštěcím ventilem zůstává v této fázi konstantní. 
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2.4 Fáze poklesu brzdného tlaku 

Jestliže počet otáček dále klesá i přesto, že brzdný tlak zůstává konstantní, sklon kola 

k blokování přetrvává. Je proto třeba brzdný tlak snížit. 

Na vypouštěcí ventil se přivede napětí, čímž se ventil otevře a brzdný tlak se 

prostřednictvím zásobníku podtlaku sníží. Na vstupním ventilu zůstává i nadále přivedené 

napětí, ventil je tedy stále uzavřen. 

Rozběhne se hydraulické čerpadlo, které dopraví ze zásobníku podtlaku brzdovou 

kapalinu do hlavního brzdového válce, čímž způsobuje pohyb brzdového pedálu směrem 

nahoru. Otáčky kola se sklonem k blokování se opět zvýší. 

 

Obr. 15 – Fáze poklesu brzdného tlaku [Škoda Auto, 2016] 
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2.5 Fáze zvýšení brzdného tlaku 

Aby proces brzdění probíhal optimálně, je potřeba, aby od určitého počtu otáček kola 

opět došlo ke zvýšení brzdného tlaku. Na vstupní ventil se proto přestane přivádět napětí, aby 

došlo k otevření ventilu. Také na vypouštěcí ventil se přestane přivádět napětí, což naopak 

ventil uzavře. 

 

Obr. 16 – Fáze zvýšení brzdného tlaku [ŠKODA AUTO, 2016] 

Hydraulické čerpadlo ABS běží i nadále, aby odsávalo zbylou brzdovou kapalinu ze 

zásobníku podtlaku a dopravovalo jí do brzdového okruhu. Narůstajícím tlakem pak bude 

kolo opět brzděno a počet otáček kola se začne opět snižovat. 
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3 PARAMETRY A ZAPOJENÍ ABS JEDNOTKY 

V této kapitole se budu zabývat identifikací vnějšího zapojení hydraulického obvodu a 

měření parametrů elektrických ventilů. Zapojení vnějšího hydraulického vedení je složeno 

z jednoho vstupního, vedený od hlavního válce, a pěti výstupních vedení, kde jeden vede zpět 

do hlavního brzdového válce a dále jeden k brzdovému třmenu každého kola. 

3.1 Vnější zapojení ABS jednotky 

Obrázky 17. a 18. znázorňují vnější 

hydraulické zapojení ABS jednotky 

v automobilu. 

A - vstupní (tlačný) okruh hlavního 

brzdového válce k hydraulické řídicí 

jednotce 

B - výstupní (plovoucí) okruh 

hlavního brzdového válce k hydraulické 

řídicí jednotce 

1 - hydraulická řídicí jednotka k 

brzdovému třmenu vpředu vlevo 

2 - hydraulická řídicí jednotka k 

brzdovému třmenu vpředu vpravo 

3 - hydraulická řídicí jednotka k 

brzdovému třmenu vzadu vpravo 

 4 - hydraulická řídicí jednotka k 

brzdovému třmenu vzadu vlevo

 

Obr. 17 - Vnější zapojení hlavního brzdového 

válce [Škoda Octavia II, 2016]

 

Obr. 18 - Vnější zapojení hydraulického vedení 

ABS jednotky [Škoda Octavia II, 2016]
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3.2 Parametry akčních členů ABS jednotky 

Ventily osazené na jednotce jsou barevně rozlišeny (Obr. 19). Nejprve byl změřen 

odpor jednotlivých cívek ventilů. Spínací napětí cívek bylo měřeno s pomocí laboratorního 

zdroje, kdy s postupným zvyšováním napájecího napětí bylo slyšet hlasité „cvaknutí“ ventilu, 

poté bylo zapsáno spínací napětí U0 a proud tekoucí cívkou Ic0. 

Jelikož ale běžné napájecí napětí pro systémy v automobilu je 12V, a cívka by při 

působení vysokého tlaku na ventil pravděpodobně nebyla schopna ventil uzavřít (otevřít), 

bylo proto z této hodnoty vycházeno pro napájení jednotlivých cívek ventilů, tedy Un, jako 

nominální napětí a proud Ic tekoucí cívkou 

 

Tabulka 1 – Tabulka naměřených parametrů elektrických ventilů 

Značení cívek 
Odpor cívky Rc 

[Ω] 

Spínací napětí 

U0 [V] 

Proud cívky Ic0 

pro U0 [A] 

Proud cívky Ic 

Un [A] 

Žlutá 5,7 1,956 0,34 1,92 

Zelená 4 2,103 0,57 1,73 

Fialová 8,6 2,714 0,30 1,31 

 

 

Obr. 19 - Rozložení ventilů na ABS jednotce MK60 
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4 IDENTIFIKACE VNITŘNÍ STRUKTURY 

Při vnitřní identifikaci je nejdříve potřeba vycházet z vnějšího zapojení hydraulického 

vedení. Vnitřní hydraulické schéma lze v tomto případě identifikovat třemi způsoby. 

První je destruktivní, v praxi to tedy znamená, že se jednotka rozřeže na určité části, 

kde bude možno vidět a popsat vnitřní schéma, avšak tato metoda vede k trvalému poškození. 

Druhá varianta je zapojení do pneumatického systému, kdy se pouze na vstup od 

hlavního brzdového válce zapojí přívod s pneumatickým tlakem. Výhoda tohoto zapojení je 

nenáročnost na použité součástky a relativní nenáchylnost na znečištění při použití. Nevýhody 

tohoto použití je stlačitelnost vzduchu, tudíž se tato varianta dá využít pouze k jednoduchým 

účelům. 

Třetí je s přímým zapojením do hydraulického okruhu, kdy budou zapojeny všechny 

vstupy a výstupy hydraulického vedení. Výhoda je možnost simulace reálných podmínek. 

Tato metoda je však náročná na použité součástky i na samotnou identifikaci, jelikož 

pneumatické médium proudící ven je oproti hydraulickému snadněji rozeznatelné. 

4.1 Vnitřní identifikace se zapojením v pneumatickém systému 

Pro základní identifikaci jsem tedy zvolil pneumatický systém, který je díky svým 

výhodám snadno realizovatelný. 

Nejdříve však bylo potřeba sestavit elektrický obvod, kterým bude možno spínat a 

rozepínat jednotlivé ventily. K tomuto účelu jsem využil vývojovou desku Arduino Mega R3 

a sestavil základní řídicí program, který čte stisknutí čísla na dotykovém displeji a 

otevře/zavře ventily přiřazené jednotlivým číslům. 

Při výběru vhodných součástek jsem vycházel z předpokladu použití standartního 

napětí v automobilu, čili 12V. Pro řízení ventilů při základní identifikaci jsem vycházel ze 

schématu vnitřní struktury ABS (Obr. 20), že hydraulická část ABS systému je symetrická a 
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tedy při zapojení pneumatického tlaku do vstupu A (Obr. 18), stačí ovládat pouze 6tici ventilů 

pro dva výstupy na třmeny brzd. 

THZ - hlavní brzdový válec 

EUV - elektrický přepínací ventil 

TV - oddělovací ventil 

M - hydrogenerátor 

AV - výstupní ventil 

EV - sací ventil 

NDS - nízkotlaký akumulátor 

VL - brzda předního levého kola 

HR - brzda zadního pravého kola 

DS - tlakový sensor 

DBV - pojistný ventil 

 

Obr. 20 - Schéma zapojení vnitřní struktury 

ABS [Štěpán, 2016] 

Na obrázku 21. můžeme vidět zapojení ABS jednotky se vstupním pneumatickým 

tlakem a řízení ventilů pomocí vývojové desky Arduino Mega R3 a na obrázku 22. je pak 

schéma elektrického zapojení. 

 

Obr. 21 - Experimentální identifikace s pneumatickým systémem 
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Obr. 22 – Schéma elektrického zapojení 

V programu Arduino IDE bylo 

naprogramováno základní řízení a grafika. 

Spínání jednotlivých ventilů je řízeno  pomocí 

dotykového TFT displeje, který po stisku pole 

ventilu načte souřadnice stisku, které program 

vyhodnotí a sepne požadovaný ventil. 

Displej dále zobrazuje číslo ventilu při 

stisku a také jeho nynější stav, což je ON, 

nebo OFF. Číslo zobrazené pod OFF 

znázorňuje číslo pinu programovací desky, 

kterým je ventil ovládán. 

Měření probíhalo postupnou změnou 

připojeného pracovního tlaku na jednotlivých 

vstupech, a změnou stavu ventilů. Postup při 

identifikaci byl následující. 

 

  

Obr. 23 - Spínání ventilů pomocí TFT 

displeje 

  



  Laboratorní model ABS jednotky – Tomáš Puda 

28 

 

 

 

4.1.1 Zapojení pracovního tlaku na vstup z hlavního brzdového válce 

Pneumatický pracovní tlak byl připojen na vstup THZ (Obr. 24) z hlavního brzdového 

válce. Ze schématu lze vyčíst, že ventil AV je bez přivedeného napětí uzavřen. S porovnáním 

s obrázky pracovního algoritmu ABS (2.1 Regulační schéma zapojení ABS jednotky) lze 

tyto ventily identifikovat jako výstupní. Ze schématu (Obr. 24) je také možno vyčíst, že bez 

přivedeného napětí na jakýkoliv ventil, pracovní tlak volně prochází systémem až k výstupům 

pro brzdové třmeny, což dává možnost tento tlak ‚cítit‘. Sledováním pracovního tlaku na 

výstupech pro brzdové třmeny a spínáním jednotlivých ventilů byly identifikovány vstupní 

ventily EV (Obr. 24), které jsem označil čísly 1 a 2 (Obr. 26). 

 

Obr. 24 - Zapojení pracovního tlaku na vstup z hlavního brzdového válce 

4.1.2 Zapojení pracovního tlaku na vstup pro brzdový třmen 

Ze schématu lze vyčíst, že ventil TV (Obr. 25) je pro oba vstupy pro brzdové třmeny 

společný. Zapojením pracovního tlaku na vstup VL pro brzdový třmen, a následným 

sledováním pracovního tlaku na vstupu z hlavního brzdového válce a spínáním jednotlivých 

ventilů byl identifikován ventily TV tak, že při sepnutí tohoto ventilu nebyl ‚cítit‘ žádný 
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pracovní tlak. Pro korekci byl pracovní tlak přepojen na vstup HR a opakováním stejného 

postupu, který identifikaci ventilu potvrdil. Ventil TV byl popsán číslem 3 (Obr. 26). 

 

Obr. 25 - Zapojení pracovního tlaku na vstup pro brzdový třmen 

Identifikace zbylých ventilů EUV a AV byla provedena s pomocí schématu (Obr. 25) 

tak, že byl pracovní tlak připojen na vstup VL, a spolu současně sepnuty již identifikované 

ventily EV a TV. Kombinačním spínáním dvojic zbylých ventilů bylo dosaženo výsledků, 

které jsou popsány v následujících tabulkách, které popisují změny stavu při „sledování“ 

pracovního tlaku na jednotlivých vstupech. Pro korekci identifikace byl pracovní tlak 

přepojen na vstup HR a opakován stejný identifikační postup, který potvrdil správnost. 

 

Tabulka 2 - Kombinace ventilů pro zapojení pracovního tlaku na vstupu VL 

Kombinace 

ventilových 

dvojic 

Vstup THZ Vstup HR 

5 a 4 tlak bez tlaku 

5 a 6 bez tlaku tlak 

6 a 4 Bez tlaku Bez tlaku 
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Tabulka 3 - Kombinace ventilů pro zapojení pracovního tlaku na vstupu HR 

Kombinace 

ventilových 

dvojic 

Vstup THZ Vstup VL 

5 a 4 Bez tlaku Bez tlaku 

5 a 6 Bez tlaku Tlak  

6 a 4 Tlak Bez tlaku 

 

Z výsledků lze určit, že při sepnutí ventilů označené jako 5 a 6 (Obr. 26), dochází 

k průchodu pracovního tlaku, tudíž lze s pomocí schématu (Obr. 20) tyto ventily identifikovat 

jako ventily AV, a zbylý ventil s označením 4 jako ventil EUV. Z výsledků pro kombinaci, 

která umožňuje ‚sledovat‘ tlak na vstupu THZ, lze přiřadit ventily AV ke vstupům VL a HR, 

a sice že ventil AV s označením 5 patří ke vstupu VL a druhý s označením 6 patří ke vstupu 

HR. 

Celkový postup pro identifikaci, lze aplikovat i na druhou 6tici ventilů systému, 

nicméně je vycházeno z předpokladu, že tento systém je stejný i pro druhou 6tici ventilů, 

ačkoliv je třeba tento postup aplikovat v symetrickém uspořádání jednotlivých ventilů. 

 

Obr. 26 - Značení ventilů při identifikaci 



  Laboratorní model ABS jednotky – Tomáš Puda 

31 

 

 

 

5 PROGRAMOVÁNÍ ŘÍDICÍ JEDNOTKY 

Jako řídicí jednotku byl díky své rozšířenosti a jednoduchosti zvolen produkt 

společnosti Arduino, model Mega R3 a dotykový TFT 3,2“ displej. Společnost Arduino také 

nabízí volně ke stažení jejich vlastní vývojové prostředí Arduino IDE pro zapisování a 

kompilaci sestaveného kódu, který je psán v programovacím jazyce C.  

Po připojení do PC pomocí USB portu vývojové desky je potřeba ve vývojovém 

prostředí nastavit používanou programovací desku a jí přiřadit příslušný používaný port v PC. 

Samotný program je složen ze dvou základních funkcí. První je volání funkce pomocí příkazu 

void setup (), tato funkce je volána při zapnutí nebo restartu programovací desky a je volána 

pouze jednou. Druhou funkcí je void loop (), neboli smyčka. Tato funkce je volána hned po 

ukončení funkce void setup (), a je neustále se opakující smyčka, která udržuje samotný 

program v činnosti. 

Pro správnou činnost displeje je také potřeba stáhnout a nainstalovat potřebné 

knihovny, které umožňují pracovat s různými typy přídavných modulů. Pro chod zvoleného 

displeje byla potřeba stáhnout knihovny UTFT a UTouch, které jsou volně ke stažení. 

Pomocí příkazu UTFT    myGLCD(ILI9327,38,39,40,41);, který definuje parametry jako je 

čip, jenž displej využívá, což je v tomto případě ILI9327, a dále příslušné porty, které displej 

využívá. Příkaz UTouch  myTouch( 6, 5, 4, 3, 2); pak definuje parametry, které využívá 

displej pro možnost dotykového ovládání.  
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5.1 Funkce setup 

Na začátku samotného programu je potřeba inicializovat typ všech proměnných, které jsou 

využívány v programu a načtení využívaných knihoven. Jedná se především o typy Integer, 

Character, Boolean, Array. Samotná funkce tedy obsahuje deklaraci jednotlivých 

proměnných, inicializaci použitého displeje, zahájení komunikace po sériové lince do PC, 

načtení základní Menu obrazovky (Obr. 27), inicializace SD karty a případné zobrazení dat 

z předchozího měření a základní nastavení používaných vstupů/výstupů. 

 

Obr. 27 - Obrazovka Menu

5.2 Funkce loop 

Jakmile program projde funkci void setup () a vykreslí základní obrazovku, přejde do 

funkce void loop (), která čeká na požadovaný stisk na jednom ze tří políček MANUAL, 

SENSORS a ABS SEQUENCE. Podle stisku políčka program zobrazí obrazovku zvolené 

stránky. 

Stránka MANUAL (obr. 23) dává uživateli možnost spínání ventilů v libovolné 

kombinaci. Při zvolení stránky SENSORS (obr. 28), se zobrazí hodnoty snímačů tlaku na 

jednotlivých brzdách a počet pulzů ze snímačů jednotlivých kol. Cyklus snímání pulzů 



  Laboratorní model ABS jednotky – Tomáš Puda 

33 

 

 

 

jednotlivých kol probíhá zhruba jednou za 100ms, kde se jednotlivé pulzy zapisují pomocí 

čítače, který je součástí vývojové desky. 

 

Obr. 28 – Grafika stránky SENSORS 

 

Obr. 29 – Grafika stránky ABS SEQUENCE 

5.3 Datalogger 

Ve funkci void setup () probíhá inicializace SD karty, pokud tato karta není nalezena, 

v monitorovacím okně na PC se zobrazí oznámení o chybě. Je-li karta nalezena, vypíše se 

v monitorovacím okně informace o SD kartě jako je velikost disku, obsazené či prázdné místo 

na disku a typ formátování. Jestliže karta obsahuje soubor z předchozího měření, vypíše data 

jednotlivých kol do monitorovacího okna. 
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Obr. 30 - Načtení dat z SD karty 

5.4 Algoritmus ABS 

V této podkapitole je podrobněji popsán naprogramovaný kód vyhodnocovacího 

algoritmu, který obstarává funkci ABS systému. Pracovní algoritmus sekvence ABS jednotky 

je složen z několika částí. 

První část tvoří funkce getVelocity(), která zpracovává vstupní signál jednotlivých 

senzorů, který je v obdélníkovém tvaru. Funkce obsahuje časovač, který se při každém volání 

funkce resetuje proměnnou Velocity[]. Hodnota časovače je v našem případě nastavená na 

100ms, kde je v této době proměnná Counter nastavena na HIGH. Proměnná Counter  poté 

umožňuje zpracování vstupního signálu ve formě sčítání náběžných hran a následným 

uložením do proměnné Velocity[], která definována jako array[], čili jako řada, do které je 

možno uložit více čísel najednou. Tato funkce probíhá neustále každých 100ms, jakmile 

z obrazovky MENU zvolíme SENSORS nebo ABS SEQUENCE. 
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Obr. 31 – Funkce void getVelocity () 

Druhá část tvoří vyhodnocovací podmínka, kdy program porovnává aktuální počet 

pulzů v proměnné Velocity[], a počet pulzů v předešlém vyhodnocovacím ději uložené 

v proměnné PrevVelocity[]. Podmínka vyhodnocení je složena ze dvou částí, kde první je, 

pokud současná hodnota pulzů proměnné Velocity[] je menší než 80% z hodnoty předešlé 

v proměnné PrevVelocity[]. A druhá, aby předešlá hodnota proměnné PrevVelocity[], byla 

větší než 40 pulzů. Tato podmínka je stanovena proto, aby bylo předcházeno poruchám, které 

mohou vznikat v důsledku záporných čísel v proměnných Velocity[] a PrevVelocity[]. 

Jakmile jsou tyto dvě podmínky současně splněny, tak je do proměnné process, která 

je definována v bitové formě ve tvaru process=B0000, kde pořadí jednotlivých bitů vyjadřuje 

stav po vyhodnocení podmínek pro jednotlivá kola. Pokud jedna z těchto podmínek není 

splněna, tak je pro příslušná kola do bitové proměnné process uložena 0. 



  Laboratorní model ABS jednotky – Tomáš Puda 

36 

 

 

 

 

Obr. 32 – Porovnávací podmínka 

Např. jakmile se dostane do skluzu 1. a 3. kolo, tak aktuální hodnoty pulzů jsou pro 

obě kola nula, a pokud v předešlém procesu byla hodnota pulzů větší než 40, tak je podmínka 

pro obě tyto kola splněna bitová proměnná proces má pak tvar process=B0101. 

Třetí část je pak samotný proces, který sepne jednotlivé ventily. Hlavní část tvoří 

funkce switch(process), která podle hodnoty bitové proměnné process vybere příslušnou 

funkci case. Pokud tedy bitová proměnná měla hodnotu process=B0101, potom funkce 

switch(process) „přeskočí“ do funkce pro tuto hodnotu, čili case B0101 a postupně spíná 

příslušné ventily. Příkaz PrevVelocity[1]= PrevVelocity[1]-40; má za úkol postupně snižovat 

předešlou hodnotu, do té doby než nebude opět splněna podmínka na začátku cyklu. 

 

Obr. 33 – Spínání ventilů pro případ blokace 1. a 3. kola 
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6 LABORATORNÍ MODEL ABS JEDNOTKY 

V této kapitole je nejdříve zpracován návrh a poté sestavení laboratorního modelu pro 

demonstrující činnost ABS jednotky při zapojení v pneumatickém systému. 

6.1 Návrh modelu 

Model je navržen jako panel, který je vyroben z plexiskla. Rozměry panelu jsou 250 x 

250 x 68 mm. Na čelní straně se nachází vizualizační a ovládací prvky, které jsou připojeny 

na řídicí desku Arduino Mega R3. Na přední straně je pak přístup k připojení vývojové desky 

k PC pomocí USB kabelu a na pravé straně pak připojení napájecího zdroje. 

Z Obr. 34 je možno vidět, že panel je rozložen do několika částí a to ABS, indikační, 

zobrazovací a ovládací. 

 

Obr. 34 - Rozmístění prvků na čelní straně modelu 
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V části ABS je tedy umístěna samotná 

hydraulická část ABS jednotky, kde na 

výstupech pro jednotlivé brzdové třmeny 

jsou umístěny tlakové indikátory, které slouží 

ke snadné kontrole tlaku, kde ideální tlak je 

2.0 barů.  

V indikační se pak nachází celkem 17 

LED diod, které indikují sepnutí jednotlivých 

ventilů a hydrogenerátoru. 

V zobrazovací části je do panelu 

vložen displej spolu s řídicí deskou Arduino 

Mega R3. 

 

Obr. 35 - Indikační ventilky

Ovládací část pak obsahuje 4 tlačítka, kde každé z tlačítek mechanicky přerušuje signál 

z generátoru pulzů do řídicí jednotky, čímž simuluje blokaci jednotlivých kol. Dále je zde 

také umístěn potenciometr, kterým je možno zvyšovat počet pulzů z generátoru signálu do 

řídicí jednotky. 

6.2 Popis použitých prvků 

V této kapitole budou popsány jednotlivé prvky použité při stavbě laboratorního 

modelu. 

Generátor pulzů 

Jako generátor pulzů jsem zvolil vývojovou desku Arduino Nano, která disponuje 8 

analogovými a 14 digitálními porty. Doporučené napájení této desky je 7-12V. Deska byla 

zvolena i díky svým malým rozměrům 69x53x12 mm. 
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Obr. 36 - Arduino Nano [převzato z www.arduino.cc] 

Na tuto desku byl vytvořen jednoduchý program, který čte hodnotu z potenciometru na 

analogovém vstupu A0, kde podle této hodny vysílá na portu D12 obdélníkový signál. Pulzy 

je také možno číst při připojení do PC pomocí sériového monitoru. 

 

Obr. 37 - Program generátoru pulzů [vlastní zpracování] 

Napájecí zdroj 

Pro napájení celého modelu slouží 

PC zdroj značky Fortron model FSP200-

50SNV, ve formátu microATX SFX, kde 

maximální výstupní výkon je 200W. 

Výstupní napětí/proud na jednotlivých 

větvích je pak +3,3V/16,7A, +5V/16A, 

+12V/10A, +5Vsb/2A, -12V/0,5A. zdroj 

má také vestavěný větrák s regulací otáček 

a minimální životnost je 50 000 hodin. 

 

Obr. 38 - Napájecí zdroj Fortron FSP200-

50SNV [převzato z www.alza.cz] 
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NPN tranzistory 

Ke spínání jednotlivých ventilů byly zvoleny NPN tranzistory STMicroelectronics 

TIP121 v pouzdře TO220. Tyto tranzistory mají povolený proud na kolektoru 5A, což je 

dostatek pro sepnutí jednotlivých ventilů i hydrogenerátoru. 

Potenciometr 

Potenciometr umístěný na panelu slouží k nastavení počtu pulzů vyslaných 

z generátoru do řídicí jednotky. Hodnota potenciometru je 0-10kOhm a typ lineární. 

6.3 Koncepce laboratorního modelu 

Koncept je založen na myšlence, aby byla úloha co možná rozměrově nejmenší a 

přitom schopna simulovat situace, které by se co možná nejvíce blížily realitě. Model by byl 

tvořen ze tří základních částí.  

Hlavní částí je základna (Obr. 39), která zajišťuje uchycení hřídele a usazení ramen 

jednotlivých uložení kol. Další část je hnací hřídel, poháněná elektromotorem, která pomocí 

třecí a normálové síly pohání jednotlivá kola. Povrch hřídele tvoří pryž, pro přenášení co 

možná největších sil. Třetí součást tvoří samotné uložení kola osazeno brzdovým soustrojím, 

které je připojeno do ABS jednotky spolu s pedálovým ústrojím, které vytváří pracovní tlak. 

 

Obr. 39 - Vytvořený model v programu Creo 3.0 
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Obr. 40 – Schéma laboratorního modelu 

V modelu jsou také umístěny snímače tlaku na jednotlivých tlakových vedení 

jednotlivých kol, dvoupolohový snímač sešlápnutí brzdového pedálu a snímač polohy 

sešlápnutí plynového pedálu, které vyhodnocuje řídicí jednotka. Nastavení rychlosti 

elektromotoru je tedy řízeno polohou sešlápnutého plynového pedálu. 
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7 ZÁVĚR 

Cílem bakalářské práce bylo nastudovat si princip funkce ABS systému, proměřit 

parametry jednotlivých akčních členů, provést identifikaci a následně navrhnout a sestavit 

laboratorní úlohu demonstrující princip ABS. 

Jako řídicí jednotka byla zvolena vývojová deska Arduino Mega R3, jelikož se jedná o 

velmi rozšířený open-source hardware umožňující nejrůznější aplikace od jednoduchého 

spínání diod až po složité automatizované systémy. V tomto případě je tedy deska využívána 

ke čtení pulzů, jejich vyhodnocováním a v případě potřeby zasáhnout v podobě spínání 

jednotlivých ventilů. Cyklus pro načtení hodnot, vyhodnocení a případně následným zásahem 

trvá přibližně 200 milisekund a jako indikátory pro klesání a zvyšování tlaku na jednotlivých 

výstupech slouží indikační tlakové ventilky určená pro automobil s ideální hodnotou tlaku 2.0 

barů. Samotná hydraulická část je pak díky svým menším nárokům napojena na pneumatický 

systém, avšak tato volba má své nevýhody jako je například stlačitelnost vzduchu a využití 

nízkého tlaku.  

Jako generátor obdélníkového signálu byla zvolena vývojová deska Arduino Nano, 

která načítá na analogovém vstupu hodnotu potenciometru a tím nastavuje počet pulzů, kde 

minimální hodnota je 0 a maximální 10 kHz. 

Deska také obsahuje čtečku karet, jež je využívána jako datalogger pro zápis dat při 

spuštění samotné sekvence. Data je také možno sledovat po sériové lince v PC pomocí 

sériového monitoru. Deska je také navíc připravena pro zapojení tlakových snímačů na 

jednotlivé analogové vstupy. 

Konstrukce panelu byla vyrobena z průhledného plexiskla. Na čelní straně se nacházejí 

vizualizační a ovládací prvky, jako jsou kontrolky, tlačítka, potenciometr, dotykový displej a 

hydraulická část ABS jednotky. 

V poslední části práce je pak koncept pro další možný vývoj samotné úlohy, pro případ 

zapojení do hydraulického systému, a tím simulovat reálné situace, které mohou nastat. 
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Model je určen pro výuku programování v prostředí Arduino IDE a práci se systémem 

ABS. Úloha nabízí možnost ovládání jednotlivých ventilů i hydrogenerátoru, čímž dává 

prostor pro jakékoliv možné změny řídícího algoritmu, bez potřeby zásahu do elektronické 

části samotné úlohy. Na čelním panelu jsou pak tyto ventily označeny čísly u LED diod podle 

příslušných kol. 
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