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Dle pokynů vedoucího cvičení proveďte měření vlastností moderního systému posuvu 

skel automobilu na laboratorním modelu. 

Zadání: 

1. Zapojte úlohu dle návodu. 

2. Teoretické otázky: 

a. Za jakých podmínek dojede sklo až na spodní mechanický doraz? 

b. Za jakých podmínek a za jakou vzdálenost zastaví sklo před spodním 

mechanickým dorazem? 

c. Za jakých podmínek je aktivována bezpečnostní pojistka proti sevření? 

3. Zaznamenejte pomocí osciloskopu průběhy odebíraného proudu a impulzy Hallova 

snímače pro: 

a. první dojezd skla na spodní mechanický doraz  

b. standardní zvedání 

c. standardní spouštění  

d. aktivaci bezpečnostní pojistky 

e. měření počtu otáček elektromotoru při posuvu skla z jedné polohy do druhé. 

Proveďte jak při standardním posuvu tak i bez aktivní funkce Soft-stop 

4. Naměřené výsledky porovnejte a zhodnoťte. 

Doporučený napájecí zdroj 

Laboratorní zdroj DIAMETEAL M130R50D 

Doporučené měřicí přístroje 

Osciloskop LECROY WAVERUNNER 44Xi-A 

Proudová sonda AGILENT 1146A  

VŠB-TU 

Ostrava Automobilová elektronika 

Fakulta 

elektrotechniky 

a informatiky 
Datum měření: 

1. 

Moderní systém posuvu skel 

automobilu 

Jméno, studijní skupina: 

 

Jakub Formánek 

UB3AEL01 
Hodnocení: 



Teoretický rozbor: 

Popisovaný systém moderního posuvu skel je použit ve vozidle Volkswagen Passat typového 

označení B5 vyráběného v letech 1996 – 2000. Ve vozidle je využíván decentralizovaný systém. 

Každé dveře vozidla jsou vybaveny vlastní dveřní řídící jednotkou, která obstarává funkci všech 

zařízení nacházejících se v konkrétních dveřích automobilu. Tyto dveřní jednotky komunikují 

po datové sběrnici CAN s centrální řídící jednotkou komfortního systému. 

Ovládací místa 

Ve dveřích řidiče se nachází ovladač se spínačem pro každé dveře a dětská pojistka 

pro odpojení napájení ovladačů v zadních dveřích. Pro řidičovy a spolujezdcovy dveře má spínač pět 

poloh: aut. otvírání – man. otvírání – nestisknuto – man. zavírání – aut.zavírání. Pro zadní dveře 

má spínač tři polohy: man. otvírání – nestisknuto – man. zavírání. 

Funkce 

Systém posuvu skel rozlišuje stavy se zapnutým zapalováním a bez zapnutého zapalování. 

V závislosti na stavu zapalování jsou poté umožněny vybrané funkce. 

Při zapnutém zapalování je aktivní: 

- automatické stažení při stisknutí spínače na dobu kratší než 300 ms, 

- manuální stažení při stisknutí spínače dle potřeby po dobu delší než 300 ms, 

- automatické zavření při vytažení spínače po dobu kratší než 300 ms, 

- manuální zavření při vytažení spínače dle potřeby po dobu delší než 300 ms, 

- přerušení automatického chodu stisknutím příslušného spínače, 

- přerušení ručního chodu stisknutím příslušného spínače – neplatí pro řidičovo okno. 

Při vypnutém zapalování: 

- nelze použít automatický chod, 

- ostatní funkce jsou funkční ještě 10 minut po vytažení klíčku. Tento stav je zrušen otevřením 

jakýchkoli dveří nebo zastavením zavírajícího se okna bezpečnostní pojistkou proti skřípnutí, 

- možné zavření pomocí vytažení příslušného spínače dokud se okno nezavře (nemá však 

automatické zavření), 

- možné zavření všech oken pomocí vložky zámku řidičových nebo spolujezdcových dveří 

přidržením v povelu zamknout po dobu delší než 2 s, 

- otevření příslušného okna stisknutím příslušného tlačítka. Okno se zcela otevře, 

- možné otevření všech oken pomocí vložky zámku řidičových nebo spolujezdcových dveří 

přidržením v povelu odemknout po dobu delší než 2 s. 

Inicializace 

Po každém bateriovém resetu (odpojení baterie) je nutné inicializovat polohu oken. Toto lze 

provést dvěma způsoby. První způsob je inicializace všech oken najednou zvenku pomocí vložky 

zámku. Povelem zamknout se okna zavřou. Jakmile jsou všechna okna zavřená, je třeba zadat povel 

zamknout znovu po dobu nejméně 2 s. Druhým způsobem můžeme inicializovat každé okno 

samostatně vytažením příslušného spínače. Pomocí spínače se okno zavře. Po jeho zastavení v horní 

poloze je nutné znovu vytáhnout a přidržet spínač po dobu nejméně 2 s. 

  



Komfortní zavírání a otvírání 

Komfortním zamykáním rozumíme možnost ovládat posuv skel povely zamknout 

a odemknout pomocí vložek zámků v předních dveřích nebo pomocí tlačítek na dálkovém ovladači 

centrálního zamykání. Zavírání oken nastane 2 s po zadání povelu zamknout. Nejprve se spustí pohyb 

okna řidiče a pak zpožděně po 50 ms okna spolujezdce, levé zadní a pravé zadní. Otvírání oken 

se spustí 2s po zadání povelu odemknout. Nejprve se rozebíhá okno řidiče a poté zpožděně po 50 ms 

okna spolujezdce, levé zadní a pravé zadní. 

Bezpečnostní pojistka proti sevření 

Systém posuvu skel je vybaven pojistkou proti sevření, která v případě rozeznání překážky 

v dráze skla zastaví další pohyb a sklo reverzuje. Tato pojistka je aktivní jak při automatickém, tak při 

manuálním zavírání okna. Rozeznání překážky je vyhodnoceno použitím vyšší zavírací síly, než 

je 100 N. Při použití větší zavírací síly než 100 N v rozmezí 4 – 200 mm od horního okraje sklo 

reverzuje do původní polohy, nejméně však o 125 mm. V případě vypnutého zapalování je další 

ovládání posuvu skla neaktivní. Při zapnutém zapalování je pro další zavírání vypnuté automatické 

zavírání a to až do doby, než bude okno zcela zavřeno manuálně vytažením spínače. 

Překonání těžkého chodu 

Pokud při zavírání okno samovolně reverzuje, může mu v pohybu bránit mechanický odpor 

způsobený například námrazou, prachem či opotřebením. Tento mechanický odpor vyhodnotí 

elektronika jako překážku v pohybu a aktivuje pojistku proti sevření. Při tomto vyhodnocení okno 

reverzuje a zastaví se. V této chvíli je ovládání posuvu okna bez automatické funkce, 

a to jak pro zavírání, tak pro otevírání. Do 10 s má další zavírání pojistku proti sevření, u které 

nedochází k reverzaci. Okno tedy zůstane stát na místě vyhodnocení ovládací síly vyšší jak 100 N. 

Další zavírání do 10 s je bez pojistky proti sevření. Okno je tedy zavíráno maximální silou, která je 

vyšší než 100 N. Celý tento postup zavírání nesmí být přerušen jiným ovládáním. 

Termopojistka 

Systém posuvu skel má softwarově řešeno pojistku proti přehřátí – termopojistku. Tato 

pojistka sleduje počet manipulací oknem bez potřebné pauzy. Při nadměrném používání bez pauzy 

dojde k zablokování ovládání posuvu skel na 2 minuty. Po uplynutí této doby je ovládání posuvu opět 

aktivováno. 

Soft-stop spodní 

Po prvním dojetí skla na spodní mechanický doraz se aktivuje funkce Soft-stop spodní. Tato 

funkce zajistí, že při příštích dojezdech okna na spodní polohu bude motor zastavovat o několik otáček 

(dvě otáčky) dříve, což způsobí malý přesah, a okno bude zastavovat výše. Tím se zabrání 

mechanickým rázům a opotřebovávání dorazů skla, ale také nižší hlučnosti dojezdu skla. Opětovné 

spuštění skla až na spodní mechanický doraz nastane v případě několikanásobného dojezdu skla 

do dolní pozice nebo reverzace posuvu skla v důsledku zastavení bezpečnostní pojistkou proti 

skřípnutí nebo po bateriovém resetu. Okno sjede na spodní mechanický doraz a tím se znovu aktivuje 

funkce Soft-stop – nalezení přesné pozice. 

  



Soft-stop horní 

Po prvním vyjetí okna na horní mechanický doraz se aktivuje funkce Soft-stop horní. 

Při dalších zavírání okna bude okno zavíráno nižší silou, než je maximální, ale dostatečnou 

pro dokonalé zasunutí skla do těsnících drážek. Tím je sníženo opotřebovávání nejen horního 

mechanického dorazu, ale také těsnící drážky. 

Nouzový režim 

Pokud je dveřní jednotka připojena na napájení, ale není připojena ke komunikační sběrnici 

CAN, lze posuv skla ovládat po dobu 10 minut příslušným spínačem. Toto ovládání je možné pouze 

manuálně bez automatické funkce. Možnost ovládání okna se ukončí po uplynutí doby 10 minut. 

Po zahájení komunikace po sběrnici CAN je nouzový režim deaktivován. 

Hallův snímač 

Součástí řídící elektroniky je Hallův snímač otáček. Ten je v kombinaci s klopným obvodem umístěn 

v blízkosti magnetického kroužku, který je součástí hřídele elektromotoru. Při jedné otáčce 

elektromotoru tento snímač vygeneruje čtyři impulzy. První impulz vytvoří vzestupnou hranu, druhý 

sestupnou, třetí opět vzestupnou a čtvrtý sestupnou. Jedna otáčka elektromotoru je tedy 

charakterizována dvěma cykly. 

Zapojení úlohy 

 

Laboratorní model napájíme ze zdroje DIAMETRAL M130R50D. Napájecí napětí má 

velikost 12 – 14 V. Na napájecím vodiči měříme odebíraný proud proudovou sondou AGILENT 

1146A, kterou nastavíme na měřící rozsah 10 mV/A. Musíme dodržet orientaci zapojení vyznačenou 

na sondě. Sondu zapojíme jako vstup C2. Do zdířek „Hallova sonda“ připojovacího terminálu 

připojíme napěťovou sondu osciloskopu. Napěťová sonda je zapojena do vstupu C1. Po připojení 

modelu ke zdroji nezapomeneme zapnout spínač simulující zapnutí zapalování. 



Vypracování 

Add. 2. 

a) Na spodní mechanický doraz sjede sklo při prvním spuštění po bateriovém resetu. 

b) Při aktivní funkci Soft-stop se sklo zastaví dvě otáčky před spodním mechanickým dorazem 

c) Bezpečnostní pojistka je aktivní v rozmezí 4-200 mm od horního okraje a aktivuje se při použití 

zavírací síly vyšší než 100 N. 

Add 3. 

a) první dojezd na spodní doraz 

 

Po připojení modelu k napájecímu zdroji jsou resetované ŘJ a není aktivní funkce Soft-stop zajištující 

zastavování posuvu skla před spodním mechanickým dorazem. Funkce Soft-stop se aktivuje při tomto 

prvním spuštění skla až na spodní mechanický doraz. Z obrázku můžeme vidět, že rozjezd skla z horní 

pozice je standardní, jak uvidíme z měření c). Změna průběhu proudu je patrná při dojezdu skla do 

spodní pozice. 



 

Na obrázku vidíme detail dojezdu skla do spodní pozice na spodní mechanický doraz. Jelikož není 

aktivní funkce Soft-stop, posuv skla se zastaví až na spodním dorazu a elektromotor se dále pokouší 

sklo posouvat. To způsobuje nárůst odebíraného proudu až na hodnotu 22,5 A. ŘJ vyhodnotí 

skutečnost vysokého odebíraného proudu a neměnných otáček jako dosažení spodního mechanického 

dorazu. Tím má určený počet otáček elektromotoru pro pohyb skla z jedné polohy do druhé 

b) standardní zvedání 

 

Při zvedání skla musí elektromotor překonávat odpory posuvu skla ve vodicích drážkách ale také 

odpor způsobený váhou skla. Z toho důvodu odebírá elektromotor větší proud a celková doba zvedání 

skla je delší než doba spouštění. Sklo je ze spodní polohy zvednuto do horní a zasunuto do těsnících 

drážek za 2,914 s. Proces zvedání skla trvá o 0,599 s déle než spouštění. Z obrázku vidíme, 

že při rozběhu elektromotoru nastane opět proudová špička, která má nyní hodnotu 211 mV, 



což odpovídá odebíranému proudu 21 A. Tento proud však rychle klesne na nižší hodnotu, asi 7 A. 

V průběhu zvedání se hodnota odebíraného proudu mění. 

 

Na obrázku vidíme detail průběhu dojezdu skla do horní polohy se zasunutím do těsnících drážek. 

Vidíme, že při zasouvání skla do drážek tak, aby byly těsně zasunuty, stoupne proudový odběr 

až k hodnotě 174 mV, což odpovídá hodnotě odebíraného proudu 17,4 A. 

c) standardní spouštění 

  

Na tomto obrázku je standardní spouštění skla. Celková doba spouštění skla trvá 2,315 s. Proudová 

špička 20,7 A je způsobena překonáváním odporu při vysouvání skla z těsnících drážek. Rozkmit 

průběhu proudu je způsoben změnou rychlosti posuvu skla, která je po vysunutí z drážek vyšší než 

rychlost posuvu vyvolaná rychlostí otáčení elektromotoru. Vyšší rychlost pohybu skla je způsobena 

použitím vyšší síly pro vysunutí skla, než je potřebná pro posuv. Rychlosti posuvu skla a posuvu 



vyvolaného otáčením elektromotoru se srovnají po 250 ms. Je zřejmé, že při rozběhu motoru 

se perioda impulzů Hallova snímače zmenšuje. 

 

Na tomto obrázku je detail průběhu zastavení posuvu skla. Zde vidíme, že elektronika odpojí napájení 

elektromotoru před dojezdem skla na spodní mechanický doraz. Sklo se tedy dosune na spodní polohu 

vlastní setrvačností. Po odpojení napájení se elektromotor otočí o jednu otáčku. Toto trvá asi 20 ms. 

Vidíme, že perioda pulzů z Hallova snímače se při zastavování elektromotoru zvětšuje. 

d) aktivace bezpečnostní pojistky 

 

Situace aktivace pojistky byla na modelu simulována vložením 50 mm silné plastové desky k hornímu 

okraji rámu dveří. Sklo při zavírání a aktivaci pojistky proti sevření reverzuje z této polohy. Celý tento 

proces trvá 3.657 s. Rozběh posuvu skla při zvedání je standardní.  



 

Při kontaktu skla s překážkou vyvolá překážka odpor proti posuvu. Elektromotor začíná odebírat více 

proudu potřebného k překonání tohoto odporu. ŘJ vyhodnotí zvýšený proudový odběr jako pokus 

o překonání odporu proti pohybu vyvolaného vložením překážky a aktivuje pojistku proti skřípnutí. 

Elektromotor okamžitě reverzuje. To je zřejmé z proudové špičky, která značí rozběh elektromotoru 

opačným směrem, tedy začátek spouštění skla. Tento proudový nárůst má velikost 28 A. 

e) počet otáček elektromotoru při posuvu skla z jedné polohy do druhé 

 

Cykly z Hallova snímače mají amplitudu 5 V. Jejich šířka je však velmi malá, a proto při velké časové 

základně na obrázku splývají. Počet cyklů při pohybu skla z jedné polohy do druhé s aktivní funkcí 

Soft-stop je 226. Jelikož víme, že při jednom otočení motoru snímač vygeneruje dva cykly, 

je jednoduché určit počet otáček elektromotoru. Celkový počet otáček elektromotoru při pohybu 

skla je tedy 113. 



 

Na obrázku vidíme posuv skla bez funkce Soft-stop. Celkový počet cyklů při posuvu skla z horní 

do spodní polohy na mechanický doraz je 230, což je 115 otáček.  

Závěr 

Měřením jsem ověřil teoretické funkce systému. Funkce Soft-stop i funkce bezpečnostní pojistky proti 

skřípnutí pracují. Měřením jsem zjistil rozdílné proudové odběry elektromotoru při spouštění 

a zvedání skla. Ty jsou dány skutečností, zda se sklo pohybuje směrem dolů a svoji váhou pomáhá 

elektromotoru v posuvu, nebo se pohybuje směrem nahoru a elektromotor musí váhu skla zvedat. 

Další měření ukázala průběhy odběru proudu a otáčky elektromotoru při prvním dojezdu skla 

do spodní polohy a také při aktivaci bezpečnostní pojistky. Bez aktivní funkce Soft-stop 

se elektromotor otočí 115krát. Je jasné, že při aktivní funkci Soft-stop ŘJ odpojí napájení 

elektromotoru o dvě otáčky dříve, než by bylo dosaženo spodního mechanického dorazu. 


