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Abstrakt 

Tato diplomová práce se zabývá protiblokovacím systémem ABS, jehoţ hlavním účelem je 

zajistit ovladatelnost a řiditelnost vozidla při brzdění v kritických situacích. Cílem této práce 

je realizace laboratorního modelu pro potřeby výuky na VŠB-TUO. První část je zaměřena na 

klasické brzdové systémy a jejich vlastnosti. Druhá část se podrobně zabývá systémem ABS, 

jeho historií, jeho verzemi a také komponentami, které jej tvoří. Třetí část je věnována 

realizaci laboratorního modelu a analýze systému ABS. Čtvrtá část je zaměřena na vytvoření 

typizované laboratorní úlohy s laboratorním modelem systému ABS.  

 

Abstrakt 

This diploma thesis deals with ABS anti-lock system, whose main purpose is to provide 

maneuverability and steerability during emergency braking. The objective of this work is the 

realization of a laboratory model for teaching at the University of Ostrava. The first part 

focuses on the traditional braking systems and their properties. The second part deals in detail 

with ABS system, its history, its versions and components which compose it. The third part is 

dedicated to realization of laboratory model and analysis of the ABS system. The fourth part 

focuses on the creation of standardized laboratory tasks with a laboratory model of the ABS 

system. 
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1 Úvod 

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

soustava slouţí ke sniţování rychlosti vozu, nebo udrţování 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 pouţíval i u prvních lokomotiv a vyuţívá dodnes u 

některých kolejových vozidel. 

 

S vývojem brzdových systémů automobilů a pokrokem elektrotechniky a výpočetní techniky 

se v automobilech začaly vyuţívat elektronické systémy, jejichţ úkolem bylo maximalizovat 

účinnost těchto systémů a také zlepšit směrovou stabilitu automobilů v kritických situacích. 

Jedním z těchto systémů je systém ABS (Anti-lock Braking System), kterým se budu v této 

diplomové práci zabývat. 

 

 

1.1 Princip brzdění a jevy které ho doprovází 

Pokud chceme vozidlo přibrzdit, nebo zastavit, tak si musíme uvědomit, ţe jakýkoliv pohyb 

vozidla po vozovce nám zprostředkovávají pneumatiky automobilu. Veškeré síly, které na 

vozidlo působí, se musí přenést kontaktními plochami pneumatik, coţ odpovídá přibliţně 

velikosti dlaně ruky. Normálová a obvodová síla a boční síly se skládají do výslednice sil, 

která působí ve styčné ploše pneumatik.  Obvodová síla je vyvolána působením motoru 

(pozitivní), nebo brzděním (negativní), působí 

v podélném směru na povrchu vozovky. Normálová 

síla je vyvolána podílem hmotností vozidla a 

případným přitíţením (přesun hmotnosti při 

brzdění), působí kolmo k vozovce a to nezávisle na 

pohybu vozidla. Boční síly působící na kolo jsou 

například boční vítr, nebo zásah řidiče do řízení, 

vyvolávají změnu směru jízdy vozidla. 

 

Pohyb vozidla a brzdění je moţné jenom díky tření mezi povrchem vozovky a pneumatikami 

vozidla. Máme dva základní druhy tření, které vysvětlují, jak brzdové soustavy fungují. A to 

Obr. 1 – síly působící na kolo 
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smykové a klidové tření. Dále také valivý odpor pneumatik. Velikost tření, nebo odporu proti 

pohybu závisí na materiálech, mezi kterými dochází ke kontaktu a také závisí na tlaku, který 

je mezi nimi vyvíjen, ten je nejčastěji způsoben gravitačním polem země. 

 

Při tření probíhá přeměna pohybové energie na tepelnou, čím větší je toto tření, tím větší 

mnoţství tepla vzniká. Při pouţití brzd u jedoucího vozidla začne být brzdové obloţení 

tlačeno proti rotujícím částem 

vozidla (kotouče a bubny). 

Kinetická energie vozidla je 

brzdovou soustavou 

přeměňována v tepelnou 

energii za pomoci smykového 

tření, které vzniká mezi 

třenými povrchy a tím dochází 

k zpomalování vozidla. Kdyţ 

nastane úplné zastavení vozu, 

je na místě drţen klidovým třením, jedná se o tření mezi povrchy brzd a mezi pneumatikami a 

silnicí, toto zabraňuje jakémukoliv pohybu. 

 

Vlivem setrvačných sil dochází při brzdění k přesunu hmotnosti ze zadní nápravy na přední. 

Zadní náprava je tudíţ odlehčená a snáze u ní můţe dojít k zablokovaní zadních kol, proto 

bývá brzdný účinek na zadních brzdách omezován. Naopak rostou poţadavky na silnější 

brzdný účinek na přední nápravu. Tento efekt je také závislý na stavu tlumičů a odpruţení a 

těţišti vozidla. Samozřejmě je zde závislost na intenzitě brzdění vozidla, s čím větší 

intenzitou začneme brzdit, tím větší bude přesun hmotnosti na přední nápravu a zvětšení tlaku 

mezi silnicí a pneumatikami přední nápravy, tudíţ i zvětšení tření. 

 

Velikost tření, které vzniká mezi dvěma povrchy, 

vyjadřuje součinitel tření, který je určen podílem síly 

poţadované k táhnutí objektu po ploše (třecí síla) 

vzhledem k váze objektu (tíhová síla). Ukáţeme si to 

na jednoduchém příkladu:  

 

Vezmeme si dvě 10 kg kostky z různých materiálů, 

první bude z oceli a druhá z ledu. Obě kostky budeme 

Obr. 3 – závislost třecí síly 

Obr. 2 – přesun hmotnosti 
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táhnout po dřevěném stole a pomocí siloměrů změříme sílu, kterou musíme vynaloţit pro 

pohyb kostek. Ocelové kostce odpovídala síla F1 = 34,3 N a kostce z ledu F2 = 2,6 N. Tomu 

odpovídají koeficienty tření f1 = 0,35 pro pohyb oceli po dřevě a f2 = 0,027 pro pohyb ledu po 

dřevě. 

 

Většina materiálů pro výrobu brzdových destiček se vyrábí se součinitelem tření v rozmezí od 

0,25 do 0,55. Tyto hodnoty jsou ověřeny výrobci automobilů jako ideální, samozřejmě záleţí, 

zda se jedná o sportovní kupé, nebo rodinné MPV. Pokud bychom pouţili materiály s jiným 

součinitelem tření, vozidlo by mohlo zpomalovat příliš pomalu v případě niţších hodnot, nebo 

by zpomalovalo příliš agresivně s velkým teplotním namáháním brzděných částí, pro vyšší 

hodnoty součinitele tření. Podstatný vliv má také velikost ploch, které spolu při brzdění 

přicházejí do kontaktu, jednoduše řečeno, čím větší brzdy na stejném vozidle, tím rychlejší 

bude zastavení vozidla. 

 

Doposud jsme se bavili o tření mezi brzdovým obloţením a brzdovými kotouči, případně 

bubny, nyní se zaměříme na tření mezi pneumatikami a vozovkou. Působením brzd vzniká 

brzdný moment, který vytváří brzdnou sílu FB působící mezi pneumatikou a plochou 

vozovky. Tato síla je v ustáleném stavu (bez zrychlování kola) úměrná brzdnému momentu. 

Velikost brzdné síly, kterou je moţné na vozovku převést je úměrná normálové síle FN:  

 . Součinitel μHF se nazývá součinitel adheze (někdy také součinitel 

smykového tření). Díky tohoto vztahu je proto součinitel adheze mírou pro brzdnou sílu, 

kterou lze přenést, závisí na stavu pneumatik, stavu vozovky, rychlosti jízdy a povětrnostních 

podmínkách. V tabulce 1 si ukáţeme, jak působí podmínky prostředí, stav pneumatik a 

rychlost vozidla na součinitel adheze. 

Tab. 1 – tabulka součinitele adheze v závislosti na okolních podmínkách 

Během brzdění můţe při vysokých rychlostech automobilu a určitých poměrech na vozovce 

dojít k blokování kol. A to v případě příliš nízkého součinitele adheze, díky toho není 
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zaručena ţádná přilnavost kol k povrchu silnice. Pokud dojde k situaci, ţe se kolo zablokuje, 

pak nemůţe přenášet ţádné boční síly a vozidlo se stává neovladatelným. Úkolem 

bezpečnostních systémů ABS a ASR je zajistit optimální vyuţití aktuální přilnavosti, která je 

k dispozici. 

 

Kaţdá brzdová soustava musí být schopna účinně odvádět teplo od brzděných součástí a tak 

se vyhnout vadnutí brzd. Toto je jev, k němuţ dochází právě při nadměrném zahřívání brzd. 

Vadnutí brzd se projevuje drastickým sníţením brzdné síly brzdové soustavy. 

 

Dalším jevem, který nastává při 

brzdění, je skluz pneumatik, někdy 

také nazývaný „prokluz“.  

Představuje rozdíl mezi skutečně 

ujetou drahou a teoreticky ujetou 

drahou. Toto vystihuje obr. 4, 

máme kolo o obvodu 1,5 m. 

Teoretická hodnota (brzdné) dráhy 

odpovídá jednomu otočení kola čili dráze 1,5 m, skluz pneumatiky však způsobí, ţe skutečná 

dráha je kratší. Ke skluzu pneumatiky 

dochází vlivem podélného pohybu vozidla, 

proto se tomuto skluzu říká „podélný 

skluz“. Skluz, ke kterému dochází při 

brzdění je označován jako „brzdný skluz“. 

Skluz je označován symbolem λ a je 

vyjádřen vztahem , kde 

je              vv - rychlost vozidla a vo -

 obvodová rychlost kola. Z tohoto vztahu je 

zřejmé, ţe k brzdnému skluzu dochází 

v případě, ţe se kolo otáčí pomaleji, neţ by 

odpovídalo rychlosti jízdy. Při akceleraci 

nebo deceleraci automobilu závisí přenos 

síly na skluzu mezi pneumatikou a silnicí. 

Tření pneumatiky je z pohledu skluzu 

principiálně stejné jak při akceleraci tak 

deceleraci.  

 

Obr. 5 – závislost součinitele tření na brzdném 

skluzu 

Obr. 4 – skluz pneumatiky 
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Na obr. 5 je průběh součinitele adheze při brzdění. Vycházeje z brzdného skluzu zvyšujícího 

se z nulové hodnoty, dosáhne svého maxima podle vlastností vozovky a třecích vlastností 

pneumatiky přibliţně mezi 10 aţ 40 % brzdného skluzu a poté opět poklesne. Vzestupná část 

(a) křivky je „stabilní oblast“, sestupná část (b) je označována jako „nestabilní oblast“. [1] 

 

Většina procesů souvisejících s brzděním a zrychlováním probíhá při nízkých hodnotách 

skluzu ve stabilní oblasti, takţe zvýšení skluzu představuje také zvýšení vyuţitelné 

přilnavosti. V nestabilní oblasti vede další zvyšování skluzu obecně ke sníţení přilnavosti. Při 

brzdění se kolo zablokuje během několika desetin sekundy, při zrychlování vede nadbytečný 

hnací moment k rychlejšímu zvýšení otáček u jednoho nebo více kol a poháněná kola se 

začnou protáčet. Při jízdě v přímém směru zabraňují systémy ABS a ASR, aby se vozidlo při 

brzdění a zrychlování dostalo do nestabilního stavu. [1] 

 

Jestliţe na volně otáčející se kolo působí boční síla, potom se střed stopy posouvá. Vztah 

mezi boční rychlostí a rychlostí v podélném směru se nazývá „příčný skluz“ nebo také „šikmý 

skluz“. Úhel mezi výslednou rychlostí va a rychlostí v podélném směru vx se označuje jako 

„úhel směrové úchylky α“. V ustáleném stavu (bez zrychlování kola) je boční síla FS působící 

na osu kola v rovnováze s boční silou působící prostřednictvím povrchu vozovky. Poměr mezi 

boční silou působící prostřednictvím osy a svislou silou FN se nazývá „koeficient tření boční 

síly μS“. [1] 

 

Pokud na kolo působí jak boční síla, tak i brzdný moment, zachycuje vozovka všechny reakce 

k boční síle i k brzdné síle působící na pneumatiku. Aţ do dosaţení fyzikální hranice jsou 

podle toho všechny síly působící na otáčející se kolo přejímány a vyrovnávány vozovkou, 

která vytváří reakce shodné velikosti působící v opačném směru. Po překročení této fyzikální 

hranice jiţ rovnováha sil neplatí a vozidlo se stává nestabilním. [1] 

 

Rovnoměrně zrychlený nebo zpomalený pohyb v podélném směru nastává tehdy, kdyţ je 

zrychlení (nebo zpomalení) konstantní. Dráha, kterou vozidlo ujede během zpomalování, má 

na rozdíl od dráhy ujeté při zrychlování větší význam, protoţe délka brzdné dráhy má 

bezprostřední vliv na bezpečnost silničního provozu. Délka brzdné dráhy závisí na různých 

ovlivňujících veličinách: [1] 

 Rychlost jízdy: při stejném zpomalení roste brzdná dráha se čtvercem rychlosti. 

 Zatíţení vozidla: přídavné zatíţení vede k prodlouţení brzdné dráhy. 
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 Charakter vozovky: mokrá vozovka představuje niţší přilnavost mezi vozovkou a 

pneumatikou a tím delší brzdnou dráhu. 

 Stav pneumatik: příliš malá hloubka profilu vede zejména na vlhké vozovce k delší 

brzdné dráze. 

 Stav brzd: zaolejovaná brzdová obloţení sniţují třecí sílu mezi obloţením a brzdovým 

kotoučem případně brzdovým bubnem. Niţší brzdné síly, které jsou schopny přenášet, 

vedou k delší brzdné dráze. 

 Pokles účinku přehřátím (fading): ohřátím komponentů brzd se účinek brzdění rovněţ 

sniţuje. 

 

Nejvyšší hodnoty zrychlení nebo zpomalování se dosáhnou, kdyţ hnací nebo brzdné síly na 

kolech vozidla jsou tak vysoké, ţe kola na vozovce jsou na hranici prokluzu (maximální 

přilnavost). Skutečně dosaţitelná hodnota je však niţší, protoţe ne při kaţdém zrychlení 

(zpomalování) jsou všechna kola schopna vyuţít maximální moţnou přilnavost. Elektronicky 

řízené hnací, brzdové a stabilizační systémy (ASR, ABS a ESP) provádějí regulaci v oblasti 

maximálních přenášených sil. [1] 

 

 

2 Druhy brzd a brzdové systémy 

2.1 Historie brzd 

Jak jiţ jsem se zmínil na začátku u prvních povozů, vozů a kočárů se pouţívala špalíková 

brzda. Díky potřebě komfortu se u motorových vozidel začala později pouţívat kola 

s pryţovými obručemi a poté pneumatiky plněné vzduchem. Jiţ od roku 1899 byla motorová 

vozidla schopna dosáhnout rychlosti 100 km/h. Špalíkové brzdy nahradily pásové brzdy, na 

hnací nápravě vozidla byly umístěny bubny, které byly obepnuty pásy, při brzdění se pásy 

napnuly na rotující bubny a vůz začal zpomalovat. 

 

V roce 1902 patentoval Francouz Louise Renault své bubnové brzdy s vnitřními čelistmi, 

které předčily pásové brzdy v ochraně před nečistotami a prachem, také měly trojnásobně 

větší ţivotnost. V témţe roce Angličan Frederic W. Lauchester podal patent na kotoučovou 

brzdu, ale první sériově vyráběný automobil s tímto typem brzd se začal vyrábět aţ v roce 

1955 a to citroen DS-19. 
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V roce 1907 vyrobil Angličan Herbert Frood brzdové destičky se segmenty z azbestu, díky 

jejich vhodných vlastností se velmi prosadily. Ale po zjištění, ţe jsou azbestové vlákna zdraví 

škodlivá byl tento materiál nahrazen jiným. 

V roce 1919 bylo firmou Lockheed vyvinuto hydraulické ovládání brzd pro brzdy s tlakovým 

olejem. Díky tohoto ovládání byla posílena síla vyvolána nohou řidiče, přičemţ k zesílení 

brzdného účinku byl pouţit podtlak v sacím potrubí spalovacího motoru. Tento princip 

vyvinula firma Hispano-Suiza a v roce 1919 si jej nechala patentovat. 

 

2.2 Bubnová brzda 

Bubnové brzdy hrají v současnosti a i v budoucnosti budou hrát významnou roli v konstrukci 

osobních, přípojných a uţitkových vozidel, neboť mají jednu důleţitou vlastnost: výrobní 

náklady jsou o 50 aţ 60 % niţší neţ u kotoučových brzd. Objemy produkce u největších 

výrobců dovolují vytvoření stavebnicového systému, který jim umoţňuje rychle reagovat na 

kaţdé přání výrobce automobilů. [2] 

 

Konstrukční provedení bubnových brzd: 

Jednoduché bubnové brzdy (SIMPLEX): Konstrukčně jednoduché bubnové brzdy mají dvě 

čelisti a jeden brzdový váleček. Čelisti jsou buď ukotveny odděleně (Obr. 6), nebo ve 

společném středu otáčení (Obr. 7), nebo se odvaluji po určitém poloměru na konci čelisti 

(kluzné čelisti). Pevné středy otáčení způsobují srpkovité opotřebení destiček, zatímco v 

případě kluzného uloţení je opotřebení téměř rovnoměrné. [2] 

 

Dvojčinný brzdový váleček působí na obě strany a rozpíná horní konce čelistí proti bubnu, 

takţe při pohledu ve směru otáčení vţdy jedna čelist nabíhá a druhá ubíhá. Vlivem třecí síly 

nabíhající čelisti se vyvolává síla, která podporuje přitahovací sílu čelisti a která se sama 

posiluje (servoúčinek). Tato brzda má v obou směrech otáčení přibliţně stejnou brzdnou sílu. 

Do takto jednoduché konstrukce je velmi snadné integrovat i parkovací brzdu do zadních kol. 

[2] 
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Brzdové destičky, jak známo, podléhají otěru. Takto vyvolané opotřebení se musí uvnitř 

brzdy neustále kompenzovat tak, aby vzdálenost mezi čelistmi a bubnem zůstávala stejná a 

bylo tak moţné realizovat neměnící se krátký zdvih pístku provozní brzdy (a stejnou dráhu 

páky parkovací brzdy). Toto zařízení se nazývá automatickým seřizováním. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problémem je, ţe při dlouhotrvajícím brzdění se brzdový buben ohřívá na vysokou teplotu, 

takţe se můţe rozšířit aţ o 1 mm. V takovém případě se musí automatické seřizovaní 

deaktivovat, aby se zabránilo zablokování kol po ochlazení bubnu. To se provádí mj. pomoci 

tepelné spony v seřizovacím zařízení, která se při vysoké teplotě roztáhne a tím tepelnou 

roztaţnost kompenzuje. U brzdových systémů s vysokým tlakem by mohl tlak brzdy buben 

trvale zdeformovat. V těchto případech se doporučuje pouţití takového systému seřizovaní, u 

kterého se po dosaţení určitého tlaku pohyb seřizovacího mechanismu blokuje. [2] 

 

Dvojnáběžná bubnová brzda (DUPLEX) a dvojitá brzda DUPLEX (DUO-DUPLEX): 

Modernější dvojnáběţná brzda typu duplex má dva jednočinné Brzdové válečky umístěné v 

bubnu proti sobě (Obr. 8), jejichţ druhá strana slouţí vţdy jako opěra pro druhou čelist. Ve 

směru jízdy jsou tak k dispozici dvě čelisti, které se samosvorností posilují, proti směru jízdy 

je však brzdný účinek přirozeně horší. [2] 

 

Tato nevýhoda se kompenzuje pomocí dvojité dvojnáběţné brzdy (duo-duplex Obr. 9), ve 

které jsou oba válečky dvojčinné a v kaţdém směru jsou tak k dispozici dvě náběţné čelisti. 

Při vyuţití „samoposilování“ (servoúčinku) dosahují dvojnáběţné brzdy v porovnání s 

1 – Směr otáčení brzdy kola       5 – Dvojčinný brzdový váleček  

2 – Samoposilování        6 – Náběţná brzdová čelist 

3 – Samosvornost        7 – Úběţná brzdová čelist 

4 – Točivý moment        8 – Rozpěrný bod (otočný bod) 

 

Obr. 6 – SIMPLEX s dvěma otočnými body Obr. 7 – SIMPLEX s jedním otočným bodem 



16 

 

rovnocennými jednoduchými brzdami vyššího poměru dosaţené obvodové síly k síle 

vynaloţené, coţ se označuje jako charakteristický převod brzdy (nebo také vnitřní 

převod).  [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bubnové servobrzdy a dvojité servobrzdy (DUO-SERVO): Servobrzdy mají nejvyšší 

účinnost z bubnových brzd (Obr. 10). Stejně jako jednoduché brzdy mají Dvojčinný brzdový 

váleček. Čelisti však nejsou ukotveny ve středu otáčení spojeném s kotvicí deskou, nýbrţ jsou 

navzájem spojeny kluzným loţiskem. Rozpínací síla náběţné čelisti tak i se svým 

servoúčinkem působí na konec druhé čelisti, která se tak stává rovněţ náběţnou, a to s ještě 

větší rozpínací silou, neţ můţe vyvinout brzdový váleček. Protoţe kluzné loţisko ve směru 

proti otáčení blokuje, je při couvání k dispozici běţná jednoduchá brzda. [2] 

 

U dvojité servobrzdy (tj. servobrzdy pro oba směry otáčení Obr. 11) se kluzné loţisko můţe 

pohybovat oběma směry. Konstrukčně je potřebná opěra zhotovena jako pístek brzdového 

válečku s prstencovým dorazem nebo jako opěra na drţáku brzdy nad brýdovým 

válečkem. [2] 

 

 

 

 

 

 

1 – Směr otáčení brzdy    4 – Brzdový váleček kola 

2 – Samoposilování     5 – Rozpěrné body uloţení 

3 – Točivé momenty     6 – Brzdové čelisti 

 

Obr. 8 - DUPLEX Obr. 9 – DUO-DUPLEX 
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Speciální variantou je pak dvojitá parkovací servobrzda rozvíraná rozpěrným zámkem 

ovládaným pomoci lanka, která je rozšířená u automobilů s kotoučovými brzdami na všech 

kolech. [2] 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Kotoučová brzda 

Kotoučové brzdy odolávají podstatně vyššímu tepelnému namáhání neţ brzdy bubnové a jsou 

tak odolnější proti fadingu (slábnutí brzdného účinku), zaručují spolehlivý brzdný účinek, 

který je moţné jemněji odstupňovat, samy se čistí a nevyţadují velkou údrţbu. Koncepce 

kotoučové brzdy je známa od počátku 20. století, jejich vítězné taţení začalo v 70. letech 

kotoučovou brzdou s plovoucím třmenem. [2] 

 

Konstrukční provedení kotoučových brzd: 

 

Kotoučová brzda s pevným třmenem: Kotoučová brzda s pevným třmenem (Obr. 12) se 

otáčí s nábojem kola. Válečky umístěné na pevném třmenu jsou opatřeny těsnicím krouţkem, 

který je jištěn prstencovou dráţkou v pouzdru válečku. Po přivedení hydraulického tlaku jsou 

válečky, umístěné navzájem proti sobě, přitlačovány na destičky a ty pak na brzdový kotouč. 

Kdyţ se brzda uvolní, těsnicí krouţek pevně uloţený ve válečku vlivem vnitřního předepnutí 

vrací pístek zpátky o tzv. vzduchovou mezeru a kotouč brzdy se můţe opět volně otáčet. [2] 

 

1 – Směr otáčení brzdy     5 – Primární čelist 

2 – Samoposilování      6 – Sekundární čelist 

3 – Točivé momenty      7 – Tlačný čep (opěrné loţe) 

4 – Brzdový váleček kola   

 

Obr. 10 - SERVO Obr. 11 - DUO-SERVO 
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Válečky a pístky jsou chráněny proti negativnímu působení vody a nečistot pomocí ochranné 

manţety. Mezi pístky a kotoučem jsou umístěny brzdové destičky se svými nosnými deskami 

v šachtě pevného třmenu a jsou zajišťovány kolíkem. Z důvodu sníţení hlučnosti se u 

jednotlivých modelů pouţívají tlumicí plechy nebo pruţiny. Počet a průměr pístků se můţe 

měnit, aby bylo moţné vyhovět různým poţadavkům dimenzování. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brzdy u automobilů s vysokým výkonem musí splňovat zvláštní poţadavky na materiál a 

funkci. Pro tyto poţadavky vyvinula firma Lucas kotoučovou brzdu s pevným třmenem a 

čtyřmi pístky. Součásti brzdy mají značnou tuhost, coţ umoţňuje pouţití velkých brzdových 

kotoučů, velká rezerva tepelných a mechanických vlastností zaručuje dlouhodobou stabilitu 

brzd i v extrémních podmínkách. [2] 

 

Kotoučové brzdy s plovoucím rámem: Brzda s plovoucím rámem z hydraulického tlaku 

hlavního válce vytváří hydraulický tlak pro přítlačnou sílu na brzdové obloţení, zachycuje 

brzdnou sílu a samočinně seřizuje vůli. [1] 

 

Brzda s plovoucím rámem se skládá ze dvou hlavních součástí. Drţáku přimontovanému 

k drţáku kola, brzdového válce s brzdovým pístem a brzdovým obloţením. Dále 

z pohyblivého plovoucího rámu, který se pohybuje ve vedení kříţového tvaru. [1] 

 

1 – Těleso, třmen (uzavírací část) 
2 – Spojovací svorníky tělesa 
3 – Těsnící kroužek pístu 
4 – Propojovací kanál hydrauliky 
5 – Brzdové obložení 
6 – Brzdový kotouč 
7 – Ochranná manžeta 
8 – Píst 
9 – Těleso, třmen (přírubová část) 
10 – Přípojka hlavního brzdového  
         válce 
11 – Upevňovací příruba 

Obr. 12 – kotoučová brzda s pevným třmenem 
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Vodící pruţina umoţňuje pruţení drţáku a plovoucího rámu a díky tomu vzájemný bezhlučný 

skluz. Přes přípojku se brzdová kapalina dostává do prostoru mezi brzdový píst a skříň 

brzdového válce. [1] 

 

Při brzdění působí hydraulický tlak z hlavního brzdového válce přes přípojku na brzdový píst, 

který po vymezení vůle přitlačuje vnitřní brzdové uloţení přímo k brzdovému kotouči. 

Současně tento tlak působí na těleso brzdového válce a posunuje plovoucí rám, který po 

vymezení vůle nepřímo přitlačí brzdové obloţení k brzdovému kotouči. Při uvolnění 

brzdového pedálu je přípojka opět bez tlaku. Deformovaný těsnící krouţek pístu přitahuje píst 

brzdy stejně jako u brzdy s pevným třmenem zpět o potřebnou vůli. Brzdový kotouč se můţe 

opět volně otáčet. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U brzdy s plovoucím rámem není také nutné seřizování vůle. Vzhledem k malým 

prostorovým nárokům je tato brzda vhodná pro vozidla s nedostatečnými prostorovými 

poměry, nebo s negativním poloměrem rejdu. Kolem dílu hydrauliky můţe volně proudit 

venkovní vzduch, a proto je brzdová kapalina dobře chlazena. Do brzd s plovoucím rámem 

lze integrovat parkovací brzdu. [1] 

1 – Brzdový kotouč 

2 – Plovoucí rám 

3 – Drţák 

4 – Vnější brzdové obloţení 

5 – Vnitřní brzdové obloţení 

6 – Přípojka (od hlavního   

       brzdového válce) 

7 – Brzdový píst 

8 – Brzdový válec 

9 – Těsnící krouţek pístu 

Obr. 13 – kotoučová brzda s plovoucím rámem 
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Kotoučové brzdy s plovoucím třmenem: Nová konstrukce náprav (doprovázená téţ 

zavedením negativního poloměru rejdu) a s ní spojený menší zástavbový prostor mezi 

brzdovým kotoučem a diskem kola vedla v 70. letech minulého století ke konstrukci 

kotoučových brzd s plovoucím třmenem. Pístek na straně odvrácené od ráfku přitlačuje 

brzdovou destičku přímo proti kotouči. Kromě lepšího vyuţití montáţního prostoru přinášejí 

brzdy s plovoucím třmenem ještě další výhodu: brzdová kapalina, která se v případě brzdy s 

pevným třmenem musela do pouzdra na straně ráfku přivádět přes brzdový třmen, kde 

docházelo k jejímu neţádoucímu ohřevu, zůstává při srovnatelné intenzitě brzdění podstatně 

chladnější. [2] 

 

U dvoupístkových kotoučových brzd s plovoucím třmenem a otevřeným kluzným vedením, je 

pouzdro válečku pevně spojeno s nosníkem nápravy vozidla, zatímco vidlice se můţe axiálně 

pohybovat ve dvou kluzných uloţeních v pouzdru a ve vnitřním průměru vnějšího pístku. 

Vnitřní destička je vedena v pouzdru, vnější ve vidlici. Radiálnímu posunutí obloţení 

zabraňují kolíky nebo třmínky. [2] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Držák 
2 – Vodící čepy 
3 – Spodek třmenu 
4 – Vnější brzdové obložení 
5 – Brzdový kotouč 
6 – Vnitřní brzdové obložení 
7 – Těsnící kroužek pístu 
8 – Přípojka hlavního 
       brzdového válce 
9 – Brzdový píst 
10 – Třmen 
11- Ochranná manžeta 

Obr. 14 – kotoučová brzda s plovoucím třmenem 
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Kdyţ se zvýší tlak mezi oběma pístky, tak působí na jednu brzdovou destičku přítlačnou silou 

přímo a na druhou nepřímo prostřednictvím třmenu (resp. jeho silové reakce). Podobně jako u 

brzdy s pevným třmenem dochází k uvolnění destiček po povolení brzdy účinkem elastické 

deformace těsnění válečků. Pro tlumení hluku se v závislosti na konstrukci pouţívají pruţiny 

na třmenech, pruţné destičky nebo pruţiny v drţácích brzdových destiček. [2] 

 

Kotoučová brzda s plovoucím třmenem s uzavřeným vedením čepu je navrţená pro přední a 

zadní nápravu lehkých uţitkových automobilů, spojuje výhody uzavřeného vedení čepu s 

moţností radiální výměny obloţení bez demontáţe součástí brzdy. [2] 

 

Okolo středového drţáku brzdy upevněného na ramenu nápravy je nasazen třmen vedený po 

čepu. Tento třmen se skládá z válcového pouzdra a můstku, tyto součásti jsou sešroubovány 

dohromady. Hydraulický tlak uvádí do pohybu pístek, čímţ dochází k přitlačování vnitřní 

destičky a účinkem síly reakce v pouzdru také k přitahování, takţe brzda účinkuje na obou 

stranách kotouče. [2] 

 

 

2.4 Rozdělení brzdových soustav osobních automobilů  

Všechna zařízení a systémy ve vozidle, která souvisejí s brzdami, se nazývají souhrnně 

brzdová soustava. Brzdové soustavy osobních automobilů se rozdělují podle: [1] 

 Konstrukčního provedení, 

 Způsobu činnosti. 

 

Konstrukční provedení: Podle zákonných předpisů se u osobních automobilů části brzdové 

soustavy podle účelu rozdělují na: [1] 

 provozní brzdu, 

 nouzovou brzdu, 

 parkovací brzdu. 

 

U uţitkových vozidel patří k brzdové výbavě také zpomalovací brzda (např. retardér), která 

umoţňuje řidiči udrţovat rovnoměrnou rychlost v dlouhých klesáních. Dále k brzdovým 

soustavám uţitkových vozidel patří samočinné brzdové soustavy, které automaticky zabrzdí 

přípojné vozidlo při jeho úmyslném, nebo náhodném odpojení od taţeného vozidla. [1] 
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Provozní brzda: Pomocí provozní brzdy („noţní brzdy“) se můţe na jedné straně sníţit 

rychlost vozidla případně na příkrém svahu udrţovat konstantní a na druhé straně vozidlo 

zcela zastavit. Řidič dávkuje brzdový účinek plynule prostřednictvím tlaku na brzdový pedál. 

Soustava provozní brzdy působí na všechna čtyři kola. [1] 

 

Nouzová brzda: Musí při selhání soustavy provozní brzdy její úlohu alespoň ve zmenšené 

míře nahradit. Účinek brzdění musí být moţno plynule dávkovat. Nouzová brzda nepotřebuje 

ţádné třecí nezávislé brzdové zařízení (kromě provozní brzdy) se zvláštním ovládacím 

ústrojím. Jako nouzová brzda můţe být pouţit buď funkční brzdový okruh dvouokruhové 

brzdové soustavy, nebo parkovací brzda s odstupňovaným účinkem. [1] 

 

Parkovací brzda: Přebírá třetí úlohu brzdové soustavy. Musí udrţet vozidlo v klidu, a to také 

na svahu a v nepřítomnosti řidiče. Na základě zákonných předpisů musí mít parkovací brzda 

průběţnou mechanickou vazbu mezi ovládacím ústrojím a brzdou, například s pouţitím táhel 

nebo lana. Parkovací brzda je zpravidla ovládána ruční pákou vedle sedadla řidiče, v řadě 

vozidel (USA) k tomu slouţí noţní pedál. Takto provozní a parkovací brzda motorových 

vozidel disponují samostatným ovládacím a přenosovým ústrojím. Parkovací brzda má 

provedení s odstupňovaným účinkem a působí na kola jedné nápravy. [1] 

 

Způsob činnosti: Podle toho, je-li brzda ovládána plně, částečně nebo bez pouţití svalové 

síly, rozlišují se: 

 přímočinné brzdové soustavy, 

 brzdové soustavy s posilovačem, 

 nepřímočinné brzdové soustavy (strojní brzdy). 

 

Přímočinná brzdová soustava: U této soustavy pouţívané pro osobní automobily a motocykly 

se na pedál nebo ruční páku působí účinnou svalovou silou, která se mechanicky (pomocí 

táhla, nebo lana) nebo hydraulicky přenáší na brzdy kol. Energie k vytvoření brzdné síly 

pochází pouze z fyzické síly řidiče. [1] 

 

Brzdová soustava s posilovačem: Je u osobních automobilů a lehkých uţitkových vozidel 

nejčastěji pouţívanou brzdovou soustavou. Zesiluje svalovou sílu řidiče v posilovači 

působením pomocné síly (podtlak nebo hydraulická energie). Znásobená síla se přenáší 

hydraulicky k brzdám kol. [1] 
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Nepřímočinná brzdová soustava (strojní brzdy): Neboli soustava s nepřímým ovládáním se 

běţně pouţívá u uţitkových vozidel a ojediněle také u velkých osobních vozů s integrovaným 

pouţitím ABS. U této brzdové soustavy je provozní brzda ovládána výhradně nepřímo 

s vyuţitím cizího zdroje energie. [1] 

 

Zařízení pracuje s hydraulickou energií (s tlakem kapaliny) a s hydraulickým přenosem. 

Brzdová kapalina je v zásobníku energie (hydraulickém tlakovém zásobníku) udrţována pod 

tlakem pomocí plynu (nejčastěji dusík). Plyn a kapalina jsou od sebe odděleny pruţnou 

membránou (membránový zásobník) nebo pístem s pryţovým těsněním (pístový zásobník). 

Hydraulické čerpadlo vytváří tlak kapaliny, který je v zásobníku tlaku stále udrţován 

v rovnováze s tlakem plynu. Regulátor tlaku přepíná hydraulické čerpadlo na volnoběh, 

jakmile je dosaţeno nejvyššího tlaku. [1] 

 

Brzdová kapalina je prakticky nestlačitelná, a proto mohou malá mnoţství brzdové kapaliny 

přenášet velké brzdné tlaky. [1] 

 

 

2.5 Konstrukční díly brzdové soustavy osobního 

automobilu 

Brzdová soustava osobního automobilu se skládá z následujících konstrukčních skupin: [1] 

 zdroj energie, 

 ovládací ustrojí, 

 přenosové ústrojí, 

 kolové brzdy. 

 

Zdroj energie: Zahrnuje díly brzdové soustavy, které dodávají energii nezbytnou k brzdění, 

provádějí regulaci a případnou úpravu. Končí tam, kde začíná přenosové ústrojí, tzn. Tam, 

kde jednotlivé okruhy brzdové soustavy potřebují energii, nebo si ji navzájem předávají. 

Brzdové soustavy pro osobní vozidla jsou většinou brzdové soustavy s pomocnou silou, u 

nichţ je svalová síla řidiče zesilována působením podtlaku v posilovači a slouţí jako energie 

pro brzdění. [1] 
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Ovládací ústrojí: Ovládací prvky zahrnují díly brzdové soustavy, které vyvolávají a řídí 

účinek těchto brzdových soustav. Řídicí signál můţe být přenášen uvnitř ovládacího ústrojí, 

přičemţ je moţné pouţití pomocné, nebo cizí energie. Ovládací ústrojí začínají na části 

brzdové soustavy, na níţ ovládací síla bezprostředně působí. Takto mohou být ovládány: [1] 

 přímo nohou nebo rukou, 

 nepřímým zásahem řidiče. 

 

Ovládací ústrojí končí tam, kde se rozděluje energie pro brzdění nebo kde se část energie 

brzdění odebírá pro účely řízení. Základními komponentami ovládacího ústrojí jsou 

podtlakový posilovač brzd a hlavní válec. [1] 

 

Přenosové ústrojí: Zahrnuje díly brzdové soustavy, které přenášejí energii řízenou ovládacím 

ústrojím. Začíná tam, kde končí ovládací ústrojí a ústrojí pro zásobování energií. Končí u dílů 

brzdové soustavy, v nichţ se vytváří síly, které brzdí pohyb nebo tendenci k pohybu vozidla. 

Jejich konstrukce můţe být mechanická, nebo hydromechanická. Komponenty přenosového 

ústrojí tvoří přenosové médium, hadice, potrubí a případně regulátor brzdné síly k regulaci 

síly pro kola zadní nápravy. [1] 

 

Brzda: Brzda představuje díly brzdové soustavy, v nichţ se vytváří síly, které vyvolávají 

brzdění nebo zamezují pohybu vozidla. U brzdových soustav osobních vozidel se k tomuto 

účelu pouţívají třecí brzdy (kotoučové, nebo bubnové). [1] 

 

 

2.6 Uspořádání brzdových okruhů 

Zákonné předpisy vyţadují dvouokruhové uspořádání přenosového ústrojí k brzdám kol. 

Podle DIN 74 000 existuje pět moţností uspořádaní obou brzdových okruhů u brzd pro čtyři 

kola (Obr. 15 – Obr. 19). Jednotlivá uspořádání okruhů jsou označena písmeny: II, X, HI, LL 

a HH. Výběr písmen se přibliţně podobá uspořádání brzdových vedení mezi hlavním válcem 

a brzdami kol. [1] 

 

Z těchto pěti moţností uspořádání brzdových okruhů se nejvíce prosadily varianty II a X, 

které mají minimální nároky na potrubí, hadice, rozebíratelné přípojky a statická, případně 

dynamická těsnění. Proto je u kaţdého z obou brzdových okruhů riziko výpadku z důvodu 

netěsnosti stejně malé jako u jednookruhové brzdové soustavy. Při výpadku brzdového 
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okruhu v důsledku tepelného přetíţení jedné brzdy kola jsou kritická zvláště uspořádání Hi, 

LL a HH, protoţe výpadek obou brzdových okruhů u jednoho kola můţe vést k úplnému 

výpadku brzdy. [1] 

Aby byly splněny zákonné předpisy po stránce nouzového účinku brzd, jsou vozidla 

s těţištěm před středem rozvoru vybavována uspořádáním X. Uspořádání II je vhodné 

především pro osobní vozidla s převaţující hmotností vzadu. [1] 

 

Uspořádání II: Uspořádání přední/zadní náprava. 

Jeden brzdový okruh působí na přední nápravu a 

druhý na zadní. [1] 

 

 

Uspořádání X: Diagonální uspořádání: Kaţdý 

brzdový okruh působí na jedno přední kolo a na 

úhlopříčně leţící zadní kolo. [1] 

 

 

Uspořádání HI: Uspořádání přední náprava a zadní 

náprava/přední náprava. Jeden brzdový okruh 

působí na přední nápravu a na zadní nápravu, 

druhý působí na přední nápravu. [1] 

 

Uspořádání LL: Uspořádání přední náprava a zadní 

kolo/přední náprava a zadní kolo. Kaţdý brzdový 

okruh působí na přední nápravu a jedno zadní 

kolo. [1] 

 

Uspořádání HH: Uspořádání přední a zadní 

náprava/přední a zadní náprava. Kaţdý brzdový 

okruh působí na přední nápravu a zadní 

nápravu. [1] 

 

 

 

 

Obr. 15 – Uspořádání II 

Obr. 16 – Uspořádání X 

Obr. 17 – Uspořádání HI 

Obr. 18 – Uspořádání LL 

Obr. 19 – Uspořádání HH 
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3 Systém ABS 

3.1 Historie ABS 

Úkolem systému ABS (Anti-lock Block System) je obstarat, aby při intenzivním brzdění 

nedošlo k zablokování kol automobilu, coţ by vedlo ke ztrátě ovladatelnosti vozidla. 

K zablokování kol dochází při brzdění na kluzkém povrchu, například na mokré, nebo 

zasněţené vozovce anebo při leknutí řidiče díky nečekané překáţce na silnici (prudká reakce 

řidiče). Vlivem intenzivního brzdění a zablokování kol přestává vozidlo reagovat na 

poţadavky změny směru jízdy a můţe se dostat do smyku, nebo sjet ze silnice.  Z důvodu 

zablokovaných kol nastává tzv. „pluhový efekt“, v místě styku pneumatiky se silnicí dochází 

k obrušování materiálu pneumatiky a také k ohřevu pneumatiky, díky čehoţ se sniţuje 

součinitel tření a brzdná dráha se prodluţuje. Pokud systém ABS zaznamená tendenci 

k blokování kol, tak zasáhne do brzdové soustavy. Tím to se zabraňuje ztrátě přilnavosti a tím 

i ztrátě ovladatelnosti automobilu. Vozidla vybavené systémem ABS mají na kluzkém 

povrchu také kratší brzdnou dráhu, oproti vozidlům vybavených pouze konvenční brzdovou 

soustavou. 

 

Protiblokovací systém dnes známý jako ABS byl původně vyvinut pro letadla v roce 1929 

francouzským automobilovým a leteckým konstruktérem Gabrielem Voisinem. Důvodem 

potřeby protiblokovacího systému bylo to, ţe bylo prakticky nemoţné brzdit podvozek 

letadla, aniţ by nedošlo k zablokování kol. Protiblokovací systém umoţňoval pneumatikám 

odvalování bez blokace, čímţ se zabraňovalo smyku. Jakmile byl Voisinův protiblokovací 

systém poprvé vyzkoušen na letedle, tak předvedl úţasné výsledky. Nastal 30% nárůst 

brzdného výkonu a navíc uţ nedocházelo k pálení pneumatik, nebo jejich praskání. 

 

Od roku 1930 začaly firmy Bosch a Mercedes-Benz vyvíjet protiblokovací systém pro 

motorová vozidla. V roce 1936 ohlásila firma Bosch patent na „Zařízení k zabránění silného 

brzdění kol motorového vozidla“. Avšak tento systém byl relativně pomalý. Rozvoj 

protiblokovacích systémů nastal s vývojem stále pokročilejší elektroniky. První plně 

elektronický čtyřkolový protiblokovací systém nasazený do sériové výroby byl vyvinut 

firmami Chrysler a Bendix. Jmenoval se „Sure Brake“ a v roce 1971 byl montován do vozů 

Chrysler Imperial. 
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Dceřiná firma koncernu Bosch, Teldix v roce 1964 pokračovala v myšlence protiblokovacího 

systému z roku 1936 a jiţ po dvou letech dosáhli její inţenýři pokroku tím, ţe se zkrátila 

brzdná dráha automobilů, ve kterých byl zabudován uvedený systém ABS. Při zkrácení 

brzdné dráhy zůstala zachována řiditelnost a jízdní stabilita vozidla v zatáčkách. Na tomto 

základě pak technici vyvinuli systém, u kterého regulační funkci brzd poprvé kompletně řídila 

elektronika. Tuto základní konstrukci nového konceptu můţeme nalézt ještě dnes v téměř 

všech systémech ABS a je známá pod označením ABS 1. [3] 

 

Pro sériovou výrobu však odolnost elektronického přístroje (obsahoval cca 1000 analogových 

konstrukčních prvků) nebyla dostatečná. Vedle sníţení mnoţství součástek bylo ještě nutné 

zdokonalit pouţité bezpečnostní obvody. Po dlouhém časovém úseku v délce trvání 14 let se 

díky rozvinutější digitální technice podařilo zredukovat původní mnoţství z 1000 

analogových prvků na pouhých 140. V roce 1978 dospěli inţenýři ke konečné verzi systému 

ABS, který dostal pojmenování ABS 2S a začal se sériově vyrábět. Poprvé se objevil jako 

zvláštní výbava vozu Mercedes-Benz třídy S a krátce na to také u BMW řady 7. [3] 

 

K dalšímu zdokonalení došlo v roce 1989, kde se podařilo odstranit kabeláţ a tím spojit řídící 

jednotku přímo s hydraulickým agregátem. Díky tomu jiţ nemusely být pouţity málo odolné 

konektory, sníţila se cena celého systému a současně také hmotnost. První systém s těmito 

úpravami se nazýval ABS 2E. Jeho nástupce se nazývá systém ABS 5, liší se od systému ABS 

2E úpravou elektromagnetických ventilů. Jeho další výhodou je rovněţ sníţení počtu 

pouţitých součástek a s tím související sníţení hmotnosti. Redukční ventil zadní nápravy byl 

nahrazen elektronickým systémem. Předposlední generace systému ABS 8 se poprvé začala 

vyrábět v roce 2002 a postupem času je stále zdokonalována. Do řídící jednotky ABS byly 

postupně naprogramovány další funkce, jako jsou systémy ASR, ESP a další. [3] 

 

Poslední generace systému ABS vstoupila do sériové výroby v roce 2010, jmenuje se ABS 9. 

 

Vývoj Provedení ABS: Díky dalším technologickým inovacím v oblasti: 

 elektromagnetických ventilů a výrobních procesů, 

 techniky montáţe a integrace komponentů, 

 elektronických obvodů (diskrétní obvody byly nahrazeny hybridními integrovanými 

obvody s mikrokontrolérem), 

 zkušební techniky (moţnost odděleného testování elektronických a hydraulických dílů 

před zamontováním do hydraulické jednotky), 
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 techniky snímačů a relé 

bylo moţno sníţit hmotnost a rozměry od první generace ABS o více neţ polovinu. Tyto 

systémy lze proto zabudovat i do nejmenších pouţitelných montáţních prostorů ve vozidle. 

Díky dalším inovacím bylo moţno náklady na ABS sníţit tak, ţe dnes patří ABS 

k standardnímu vybavení všech typů vozidel. [1] 

 

3.2 Přehled systému ABS 

Brzdový systém ABS je montován jako nástavba ke komponentům konvenční brzdové 

soustavy. 

Které jsou:    

1) hlavní brzdový válec, 

2) vyrovnávací nádrţka, 

3) posilovač brzd, 

4) brzdový pedál, 

5) brzdová potrubí a brzdové hadice, 

6) brzdy kol s brzdovými válečky kol. 

 

K nim jsou doplněny komponenty ABS: 

7) snímače otáček kol, 

8) hydraulická jednotka, 

9) řídicí jednotka ABS, 

10) kontrolka ABS na palubní desce, 

11) elektrické vedení. 

 

 

 

Snímače otáček kol: Důleţitými vstupními veličinami pro regulaci brzd s ABS jsou otáčky 

kol. Snímače otáček kol zjišťují obvodové rychlosti kol a předávají příslušné elektrické 

signály řídicí jednotce. Podle provedení jsou v osobním vozidle pouţity dva, tři, nebo čtyři 

snímače otáček kol. Ze signálů otáček lze vypočítat skluz mezi kolem a vozovkou, a tak 

zajistit tendenci jednotlivých kol k blokování. [1] 

 

Obr. 20 – brzdová soustava vozidla se systémem ABS 
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Řídicí jednotka: Řídicí jednotka zpracovává informace snímačů podle stanovených 

matematických postupů (řídicí a regulační algoritmy). Výsledkem těchto výpočtů jsou řídicí 

signály pro hydraulickou jednotku. [1] 

 

Hydraulická jednotka: V hydraulické jednotce jsou integrovány elektromagnetické ventily, 

které mohou otevírat, nebo uzavírat hydraulická vedení mezi hlavním válcem a brzdovými 

válečky kol. Kromě toho mohou vytvořit propojení mezi brzdovými válečky kol a zpětným 

čerpadlem. U nových systémů ABS se pouţívají elektromagnetické ventily s dvěma 

hydraulickými přípojkami a dvěma polohami (elektromagnetické ventily 2/2, Obr. 21). 

Vstupní ventil mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovým válečkem kola zajišťuje zvýšení 

tlaku, výstupní ventil mezi válcem kola a zpětným čerpadlem slouţí ke sníţení tlaku. Takový 

pár elektromagnetických ventilů existuje pro kaţdý brzdový váleček kola. [1] 

 

Za normálních okolností jsou elektromagnetické ventily hydraulické jednotky v poloze 

„Zvýšení tlaku“. Vstupní ventil je průchozí. Hydraulická jednotka tvoří průchozí spojení mezi 

hlavním válcem a brzdovými válečky kol. Při brzdění se tak brzdný tlak vytvořený v hlavním 

válci přenáší přímo na brzdové válečky jednotlivých kol. S rostoucím skluzem kol v důsledku 

brzdění na kluzké vozovce, nebo při plném brzdění se nebezpečí blokování kol zvyšuje. 

Elektromagnety se přestaví do polohy „Udrţování tlaku“. Spojení mezi hlavním válcem a 

brzdovým válečkem kola se přeruší (vstupní ventil uzavřen), takţe další zvyšování tlaku 

v hlavním válci jiţ nevyvolá další zvýšení brzdného tlaku. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – Hlavní brzdový válec s vyrovnávací   
       nádržkou 
2 – Posilovač brzd 
3 – Brzdový pedál 
4 – Tlumící komora 
5 – Škrtící otvor 
6 – Zpětné čerpadlo 
7 – Vstupní ventil 
8 – Odvzdušňovací ventil 
9 – Výstupní ventil 
10 – Brzda kola s brzdovým válečkem 

kola 
11 – Zásobník pro brzdovou kapalinu 

Obr. 21 - princip hydraulické jednotky s elektromagnetickými ventily 2/2 
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Dochází-li i přes tato opatření k dalšímu zvýšení skluzu, musí se tlak v příslušném brzdovém 

válečku kola sníţit. K tomuto účelu se elektromagnetické ventily přepnou do polohy 

„Sníţení tlaku“. Vstupní ventil je nadále uzavřen a přes výstupní ventil je nyní brzdová 

kapalina řízeně odčerpávána zpětným čerpadlem integrovaným v hydraulické jednotce. 

Brzdný tlak v brzdovém válečku kola poklesne a kolo se nezablokuje. [1] 

 

 

3.3 Požadavky na ABS 

ABS musí splňovat celou řadu poţadavků, zejména všechny poţadavky na bezpečnou 

dynamiku brzdění a techniku brzdové soustavy. [1] 

 

Stabilita jízdy a ovladatelnost vozidla:  

 Regulace brzdění musí zajistit stabilitu a ovladatelnost vozidla při všech stavech 

vozovky (od suché a drsné aţ po vozovku se zledovatělým povrchem). [1] 

 Systém ABS musí při brzdění maximálně vyuţívat součinitel přilnavosti mezi koly a 

vozovkou, přičemţ stabilita jízdy a ovladatelnost vozidla mají přednost pře zkrácením 

brzdné dráhy. Přitom nesmí hrát ţádnou roli, sešlápne-li řidič brzdový pedál náhle, 

nebo zda se brzdný tlak bude k hranici blokování zvyšovat pomalu. [1] 

 Regulace brzdění se musí rychle přizpůsobit drsnosti vozovky, např. na suché vozovce 

s místně ohraničenými ledovými plochami musí být moţné blokování kol omezeno na 

tak krátké časové intervaly, aby nebyla narušena stabilita jízdy a ovladatelnost vozidla. 

Na druhé straně musí být vyuţití adheze na suché části vozovky co nejvyšší. [1] 

 Při brzdění na vozovce s rozdílnými povrchy (např. pravá kola na ledě, levá kola na 

suchém asfaltu, za stavu zvaného také „μ-split“) se musí stáčivé momenty, které 

přitom nezbytně vznikají (jedná se o otáčivé momenty okolo svislé osy vozidla, které 

mají snahu natočit automobil napříč ke směru jízdy) zvyšovat tak pomalu, ţe je 

„normální řidič“ dokáţe bez námahy kompenzovat natočením volantu do opačného 

směru. [1] 

 V zatáčce musí zůstat vozidlo při brzdění stabilní a ovladatelné a mít co nejkratší 

brzdnou dráhu, pokud ovšem rychlost vozidla leţí dostatečně hluboko pod mezní 

rychlosti zatáčky (mezní rychlostí zatáčky se rozumí rychlost, kterou můţe vozidlo 

právě ještě projet zatáčku daného poloměru s vypnutým motorem, aniţ by opustilo 

vozovku). [1] 
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 Poţadavek na stabilitu vozidla, ovladatelnost vozidla a nejlepší moţné poměrné 

zpomalení platí také pro zvlněnou vozovku a libovolně intenzivní brzdění. [1] 

 Regulace brzdění musí rozpoznat akvaplaning (plavání pneumatik na vozovce pokryté 

vodou) a vhodně na něj reagovat. Přitom musí vozidlo zachovat stabilitu a udrţet 

přímý směr jízdy. [1] 

 

Oblast regulace: 

 Regulace brzdění musí pracovat v celé oblasti rychlosti vozidla aţ k jízdě krokem 

(dolní mezní rychlost asi 2,5 km/h). Budou-li kola blokovat při této malé rychlosti, 

nebude jiţ zbývající dráha vozidla do klidového stavu kritická. [1] 

 

Časová závislost: 

 Přizpůsobení hysterezi brzd (dobrzďování po uvolnění brzdy kola) a vlivům motoru 

(při brzdění se zapnutou spojkou) musí proběhnout co nejrychleji. [1] 

 Je třeba zabránit rozhoupání vozidla způsobenému kmitáním závěsů kol.  [1] 

  

Spolehlivost: 

 Bezvadnou funkci ABS musí trvale kontrolovat sledovací obvod. Jestliţe tento obvod 

jistí závadu, která by mohla narušit chování brzd, vypne systém ABS. Informační 

kontrolka musí řidiči signalizovat, ţe má k dispozici pouze základní brzdovou 

soustavu bez ABS. [1] 

 

3.4 ABS 2S 

V roce 1978 zavedla firma Bosch do sériové výroby první protiblokovací systém (v Evropě) 

ABS 2S. Díky pokroku v digitální elektronice bylo moţné bezpečné sledování komplexních 

procesů, které při brzdění probíhají a v případě potřeby rychle reagovat ve zlomcích sekundy. 

 

Systém ABS 2S se skládá z 3kanálové hydraulické jednotky, která je navrţena pro brzdové 

soustavy typu II (přední/zadní), obsahuje tři elektromagnetické ventily se třemi moţnými 

polohami a třemi hydraulickými přípojkami, dále obsahuje zpětné čerpadlo, které je poháněno 

elektromotorem. Kromě hydraulické jednotky se tento systém skládá také z řídicí jednotky, 

která je s hydraulickou propojena za pomoci kabelového svazku. 
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Pro pouţití systému ABS u brzdové 

soustavy typu X byla vyvinuta 4 

kanálová hydraulická jednotka, 

obsahující čtyři elektromagnetické 

ventily, vzhledem k tomu, ţe brzdy 

zadních kol patří k různým brzdovým 

okruhům. Ventily obou zadních kol 

jsou však aktivovány společně, aby byl 

v brzdách zadních kol stejný tlak, díky 

toho je moţné řešení „Select-low“.  

 

Tento velmi flexibilní systém, který dovoluje integraci beze změn základní brzdové soustavy, 

pracuje následujícím způsobem: Snímače otáček kola měří během jízdy rychlosti kol na obou 

předních kolech a na diferenciálu zadní nápravy, případně na všech čtyřech kolech. Zjistí-li 

řídicí jednotka z přijatých signálů senzorů nebezpečí blokování, aktivuje v hydraulické 

jednotce elektromagnetické ventily příslušných kol. Kaţdé přední kolo je ovlivňováno 

přiřazeným elektromagnetickým ventilem tak, aby mohlo nezávisle na ostatních kolech co 

nejlépe přispívat k brzdění (individuální regulace). Na zadní nápravě je celkový tlak v obou 

brzdách kol určen kolem s menším součinitelem přilnavosti (princip Select-low). Uspořádání 

brzdového okruhu typu přední náprava/zadní náprava přebírá regulaci zadních kol jediný 

elektromagnetický ventil, při diagonálním uspořádání jsou k tomu nutné dva 

elektromagnetické ventily. [1] 

 

U toho to principu regulace se vědomě počítá s delší brzdnou dráhou, protoţe zisk stability 

vozidla opět bohatě vyváţí nepatrné prodlouţení brzdné dráhy. [1] 

 

Řídicí jednotka přepíná elektromagnetické ventily do tří různých poloh: 

 V první poloze (bez proudu) jsou hlavní válec a brzdový váleček kola vzájemně 

propojeny. Brzdný tlak se můţe zvyšovat. [1] 

 Ve druhé poloze (aktivace elektromagnetických ventilů polovičním maximálním 

proudem) je brzda kola oddělena od hlavního válce a od zpětného vedení, takţe 

brzdný tlak kola zůstává konstantní. [1] 

 Ve třetí poloze (aktivace maximální proudem) je hlavní válec odpojen a brzda kola je 

spojena se zpětným vedením, takţe brzdný tlak kola klesá. Přitom se brzdný tlak můţe 

Obr. 22 – jednotka ABS 2S 
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zvyšovat a sniţovat nejen kontinuálně, nýbrţ díky taktované aktivaci také stupňovitě 

(a tedy jen mírně). [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podle charakteru a kvality vozovky probíhá 4-10 regulačních cyklů za sekundu. Tuto reakční 

rychlost dosahuje ABS díky elektronickému zpracování signálu a krátkým dobám odezvy. [1] 

 

Na začátku jízdy a po kaţdém klidovém stavu vozidla spustí řídicí jednotka testovací cyklus, 

který zkontroluje regulátor, bezpečnostní obvod i veškerá periferní zařízení. Tento test 

umoţňuje zkontrolovat ty části obvodů, které při jízdě bez regulace nejsou aktivní a jejichţ 

výpadek by byl zjistitelný teprve během regulace brzdění v případné nouzové situaci. [1] 

 

Podstatnou sloţkou testovacího cyklu je vlastní test sledovacího obvodu. Tento vlastní test 

simuluje závady a analyzuje následnou reakci obvodu včetně vypínacích cest. Tento test také 

odhalí „skryté“ závady ve sledovacím obvodu. Je-li zjištěna závada, je systém ABS vypnut a 

kontrolka na přístrojové desce signalizuje řidiči, ţe má k dispozici jen základní brzdovou 

soustavu. Tento bezpečnostní obvod se simulací závad řízenou počítačem zajišťuje vysoký 

bezpečnostní standart. [1] 

 

 

 

 

 

1 – Hlavní brzdový válec s vyrovnávací   
       nádržkou 
2 – Posilovač brzd 
3 – Brzdový pedál 
4 – Tlumící komora 
5 – Škrtící otvor 
6 – Zpětné čerpadlo 
7 – Elektromagnetický ventil 
8 – Odvzdušňovací ventil 
9 – Brzda kola s brzdovým válečkem kola 
10 – Zásobník pro brzdovou kapalinu 

Obr. 23 – princip hydraulické jednotky ABS 2S s elektromagnetickými ventily 3/3 
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ABS 2E: Vylepšením verze ABS 2S byla verze ABS 2E (Obr. 24), která byla vyvinuta v roce 1989. 

Provedení ABS 2E přinášelo hned několik konstrukčních 

změn, hlavní změna se týkala spojení hydraulické jednotky 

a řídicí jednotky do jednoho celku. Došlo ke sníţení 

hmotnosti o 1,8 kg, také ke zmenšení velikosti a zmenšení 

počtu elektronických součástek. 

 Toto provedení bylo nabízeno jako ekonomicky výhodný 

„úplný systém ABS“ jen s malým omezením komfortu 

týkajícího se zpětného působení brzdového pedálu a hluku, 

avšak se stejným rozsahem bezpečnosti a funkčnosti jako 

ABS 2S. [1] 

 

 

3.5 ABS 5 

Protiblokovací systém ABS 5 představuje další inovaci osvědčeného systému ABS 2S. 

Podstatným rozlišovacím znakem jsou elektromagnetické ventily hydraulické jednotky. 

Zatímco ABS 2S pracuje s elektromagnetickými ventily 3/3, je systém ABS 5 vybaven 

elektromagnetickými ventily 2/2 (viz Obr. 21). [1] 

 

Hydraulická jednotka obsahuje následující hydraulické komponenty: Zpětné čerpadlo, tlakový 

zásobník, tlumící komory, elektromagnetické ventily 2/2 se dvěma hydraulickými polohami a 

dvěma hydraulickými přívody. Cívky elektromagnetických ventilů jsou nasunuty na 

hydraulické díly ventilů. Přípojky cívek jsou spojeny přímo s elektronickými komponenty. 

Proto je moţná samostatná konstrukce a samostatné zkoušení hydraulické a elektronické části 

ABS 5. [1] 

 

ABS 5 má následující charakteristiky: [1] 

 stavebnicový systém pro různá pouţití, 

 princip zpětného vedení s uzavřeným okruhem, 

 redundantně pracující počítač (princip druhého počítače) s rozsáhlým softwarem pro 

sledování. 

Obr. 24 – jednotka ABS 2E 
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Modulace brzdného tlaku: Počáteční poloha ventilů je: vstupní ventil hydraulické jednotky je 

otevřen a výstupní uzavřen. To je normální poloha při brzdění. Tlak v hlavním válci je tentýţ, 

jako v brzdovém válečku kola, takţe lze vytvořit brzdný tlak. Změří-li jeden ze snímačů 

otáček kol silné zpomalení kola 

(nebezpečí blokování), nesmí se 

brzdový tlak na příslušném kole dále 

zvýšit. Vstupní a výstupní ventily 

jsou uzavřeny, brzdný tlak zůstává 

konstantní. Při dalším nárůstu 

zpomalení kola se musí otevřít 

výstupní ventil. Brzdová kapalina je 

odčerpávána zpětným čerpadlem 

k hlavnímu válci. Tlak v brzdovém 

válečku kola se sníţí a kolo je 

brzděno menší silou. [1] 

 

Regulace: V řídicí jednotce jsou ze signálů snímačů jednotlivých kol vypočítány všechny 

veličiny potřebné k regulaci. Z vypočítaných rychlostí kol je určen skluz kol, jenţ je „kvazi-

proporcionální“ referenční rychlosti vozidla. V ideálním případě leţí referenční rychlost 

v blízkosti skluzu kola s nejvyšší moţnou přilnavostí. V normálním případě je k získání 

pomocné referenční rychlosti zvolena rychlost nejrychlejšího kola. Řídicí jednotka pozná 

provoz vozidla s nouzovým náhradním kolem o menším průměru. Pak je zvoleno druhé 

nejrychlejší kolo. Z něho odfiltrovaná derivace času představuje míru zpomalení vozidla. [1] 

 

Sledování: K zajištění úpravy všech elektronických signálů, odpovídající logiky a 

monitorovacího softwaru jsou v řídicí jednotce dva redundantně pracující mikrokontroléry, 

které pracují paralelně a vzájemně se sledují. Při identických vstupních signálech musí být 

identické také výstupní signály obou mikrokontrolérů. Vyskytne-li se na určitou dobu logická 

odchylka mezi budícím signálem a zpětným hlášením, je rozpoznána závada a systém ABS je 

vypnut. Tak je zajištěno nepřetrţité sledování úpravy signálů i signálové logiky. [1] 

Obr. 25 – jednotka ABS 5 
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Kontinuálně sledována jsou všechna vedení k následujícím periferním komponentům: 

snímače, elektromagnetické ventily, spínač brzdových světel. [1] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídicí jednotka kromě toho sleduje:  

 stav zapnutí motoru zpětného čerpadla,  

 doběh motoru zpětného čerpadla  

 prostřednictvím měření napětí, 

 napěťovou úroveň k „vystopování“  

 přerušených míst, 

 rychlost kola i referenční rychlost při  

 rozjezdu, 

 statický skluz během jízdy (např. 

v důsledku  

 odlišného průměru nouzového náhradního  

 kola), 

 dynamické otáčky při vysokých 

rychlostech, chyby měření v důsledku 

rušení vnějšími zdroji. 

 

 

Diagnostika: Vyskytne-li se odezva při rozpoznávání závad, je moţno po vyhodnocení závady 

systém ABS vypnout buď okamţitě, nebo po ukončení regulace brzdění. Předtím je závada 

uloţena do paměti závad, tuto informaci o závadě můţe, vedle jiných informací, načíst 

servisní středisko přes diagnostické rozhraní (standard ISO/DIS 9141). [1] 

1 – Hlavní válec s vyrovnávací nádržkou 
2 – Hydraulická jednotka  
      s následujícími díly: 
3 – Tlumící komora 
4 – Zpětné čerpadlo 
5 – Motor čerpadla 
6 – Zásobník 
7 – Vstupní ventily 
8 – Výstupní ventily 
9 – Odvzdušňovací ventily pro   
       redukci/zachování tlaku v brzdovém  
       válci 
 

Obr. 26 – schéma systému ABS 5 
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ABS 5.3: Tento systém ABS je vylepšením systému ABS 5, byl vyvinut pro vozidla 

s menšími brzdovými soustavami se stejným rozsahem funkcí jako ABS5. Hlavní rozdíly 

spočívají především v niţší hmotnosti a menších rozměrech. Díky pouţití znatelně kratšího 

servomotoru a kompaktnějšího uspořádání dílů bylo dosaţeno jak zredukování celkové 

hmotnosti, tak i montáţní délky, která je pro vestavbu rozhodující. 

 

Elektromagnetické ventily se skládají z elektrických a hydraulických dílů a ty jsou montovány 

odděleně. Tělesa cívek elektromagnetických ventilů (elektrické díly) jsou umístěny 

v nasunutém dílu řídicí jednotky. A hydraulické díly elektromagnetických ventilů jsou 

integrovány do hydraulické jednotky. U této verze ABS si výrobce automobilu můţe vybrat, 

zda elektronickou jednotku namontuje přímo na hydraulickou, nebo ji umístí odděleně a 

propojí za pomoci kabelového svazku. 

 

Díky své kompaktní konstrukci umoţnily elektromagnetické ventily 2/2 zkrátit elektrické 

spínací doby na hodnoty pro takový reţim s modulací šířkou impulzu, coţ umoţnilo podstatné 

rozšíření rozsahu funkcí (např. přizpůsobení hodnotám součinitele přilnavosti) a vyšší 

komfort regulace. [1] 

 

Vzhledem k tomu, ţe vývoj mechanické konstrukce byl sladěn s vývojem řízení (aktivace 

pulzně modulovaným signálem) vznikl systém ABS s „tichými“ elektromagnetickými ventily 

(LMV), tím bylo dosaţeno nové úrovně komfortu, díky sníţení hlučnosti a zpětného tlaku na 

pedál. 

 

Velké mnoţství různých hnacích elektrických motorů, spektrum objemů tlakových zásobníků 

a různé provedení hydraulických škrcení v elektromagnetických ventilech učinilo z řady ABS 

5 novou generaci protiblokovacích systémů, která nalezla uplatnění u všech běţných osobních 

vozidel. 

 

ABS/TC 5.3: Dalším vylepšením systému ABS 5.3 je systém ABS/TC 5.3. Tento systém byl 

montován jako příplatková výbava. Zkratka TC vychází z anglického Traction Control a její 

význam je „kontrola trakce“. U této jednotky ABS ji tvoří kombinace systémů ASR (Anti- 

Slip Regulation - protiprokluzová ochrana) a ABD (Automatic Brake Differential – 

elektronická uzávěrka diferenciálu). Kromě kontrolky ABS je tento systém vybaven ještě 

kontrolkou TC a tlačítkem pro vypnutí kontroly trakce. Kontrolka TC se aktivuje v případě, 
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ţe dochází k regulaci trakce a upozorňuje tak řidiče, aby přizpůsobil styl jízdy podmínkám na 

vozovce. Později byla tato jednotka ještě rozšířena o systém ESP. 

 

 

3.6 ABS 8 

Po osvědčeném principu zpětného čerpání do dvou uzavřených brzdových okruhů představuje 

v roce 2002 firma Bosch systém ABS 8, stavebnicový systém ABS nové generace. Vyznačuje 

se těmito charakteristickými vlastnostmi: [1]  

 Individuální regulace brzdné síly na 

kaţdém kole. 

 Elektronické rozdělování brzdné síly pro 

vozidla s diagonálním uspořádáním 

brzdového okruhu a s uspořádáním typu 

přední/zadní náprava. 

 Mikrohybridní technika umoţňuje integraci 

dalších funkcí, jako jsou ASR a ESP. 

 Moţnost vybavení dalšími pomocnými 

funkcemi (např. brzdový asistent). 

 

Oproti předcházejícím systémům se ABS 8 vyznačuje následujícími přednostmi: [1]   

 Díky pouţití tichých elektromagnetických ventilů (LMV) bylo moţno vypustit tlumící 

komory. Z toho vyplývá niţší hmotnost a menší rozměry pro vestavbu do hydraulické 

jednotky. 

 Vyšší pruţnost při plnění poţadavků výrobce vozidel. 

 Minimální hlučnost zpětného čerpadla a elektromagnetických ventilů. 

 Nepatrný zpětný účinek na pedál. 

 

ABS 8.1: Tento systém je vylepšením systému ABS 8. Hydraulický agregát byl zmenšen 

přibliţně o 20 procent, díky toho došlo i k další úspoře hmotnosti a celkovou hmotnost 1,3 kg. 

Tento nový systém má také o něco kratší brzdnou dráhu neţ předchozí a to hlavně na hladkém 

povrchu. Navíc je regulační provoz tišší a brzdový pedál méně vibruje. 

 

Obr. 27 – jednotka ABS 8 
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Hlavním vylepšením je efektivnější regulace elektromotoru zpětného čerpadla, jeho otáčky se 

nyní přizpůsobují dané jízdní situaci. Díky tohoto vylepšení mohl být pouţit menší 

elektromotor, coţ sníţilo konstrukční velikost celku. Dále byly optimalizovány ventilové 

rozvody a čerpadla. Pouţití proměnlivého řízení otáček elektromotoru omezilo vibrace a 

vznikající hluky. A uţití menšího elektromotoru se pozitivně projevuje na menším zatěţování 

palubní sítě automobilu během regulace. 

 

 

3.7 ABS 9 

V roce 2010 byla do sériové výroby zařazena zatím poslední 9. Generace systému ABS. 

Rozměry a hmotnost klesly aţ o dalších 30 procent oproti generaci ABS 8. Nejkompaktnější 

model váţí pouze 1,1 kg, oproti první verzi ABS 2S je zde úspora hmotnosti 5,8 kg, 

dosaţených díky 32 letům vývoje. Tento systém má stavebnicovou koncepci stejně jako ABS 

8 a díky toho jej lze pouţít ve všech automobilových segmentech, od malých vozů přes 

luxusní automobily aţ po lehká uţitková vozidla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud se výrobce vozidla rozhodne pro pouţití přídavných funkcí, je vhodné sáhnout po 

systému ABS doplněném o systém ESP, takovéto jednotky jsou od páté generace ABS 

vyvíjeny paralelně s jednotkami ABS. Liší se jak hydraulickou jednotkou, tak i řídicí, protoţe 

systém ESP potřebuje ke své činnosti další senzory. Současná generace ESP
®
9 je navrţena 

tak, aby vyhovovala funkci Stop&Go adaptivního tempomatu ACC (Adaptive Cruise 

Control), jeţ vyţaduje časté a mírné přibrzďování aţ do úplného zastavení vozidla. Proto je 

řídicí jednotka ESP
®
9 vybavena speciálně upravenými čerpadly a elektromotory, díky kterým 

Obr. 28 – jednotka ABS 9 
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je schopna přesně regulovat brzdný tlak. Na obrázku 29 vidíme vývoj jednotek ABS a ESP
®

 

od roku 1978 aţ po současnost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Laboratorní model ABS a jeho analýza 

Laboratorní model systému ABS se skládá z konvenční brzdové soustavy automobilu 

Hyundai i30, která se skládá z brzdového pedálu, posilovače brzdného účinku, hlavního 

brzdového válce, dále z brzdového potrubí a hadic a vlastních kolových brzd. V tomto případě 

se jedná o čtyři kotoučové brzdy. Systém ABS je sloţen ze senzorů ABS hydraulické 

jednotky a řídicí jednotky. Důleţitou součástí tohoto modelu je komunikační terminál, který 

nám umoţňuje sledovat a ovlivňovat tento systém. Další nutnou komponentou modelu je 

autobaterie, která poskytuje napájení jednotce ABS a senzorům.  

 

4.1 Senzory ABS 

Pro snímání otáček kol u systému ABS se pouţívají dva typy konstrukcí, starší induktivní 

snímače (pasivní) a modernější Hallovy snímače (aktivní). Liší se jak v základní konstrukci, 

tak také v tom, ţe induktivní snímače otáček nepotřebují napájecí napětí, kdeţto Hallovy 

potřebují. 

Obr. 29 [4] – historie jednotek ABS od firmy Bosch 
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V našem modelu vyuţíváme Hallovy snímače otáček, ty potřebují ke své správné funkci tzv. 

Multipólový krouţek. Jedná se o kovový krouţek, ke kterému jsou připevněny magnety a to 

tak, ţe jsou umístěny vedle sebe po celém obvodu krouţku a kaţdý následující magnet má 

opačnou polaritu, viz Obr. 30. Měřicí prvek Hallova snímače otáček umístěn naproti těchto 

magnetů a je tak při otáčení multiplového krouţku vystaven stále se měnícímu magnetickému 

poli těchto magnetů. Díky toho dochází při otáčení multipólového krouţku ke změně 

magnetického toku procházejícího měřícím prvkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k malým rozměrům snímače je umisťován do loţiska kola, nebo na něj. V tomto 

případě, je těsnící krouţek loţiska upraven, aby plnil funkci multipólového krouţku, není 

však vybaven pevnými magnety, ale magnetickým práškem. 

 

Výhodou Hallova snímače otáček kol je zajisté nezávislost výstupního napětí senzoru na 

otáčkách kola, tato vlastnost umoţňuje měřit otáčky kola téměř aţ do úplného zastavení. Další 

výhodou je malá citlivost na rušení zapříčiněná digitálním výstupním signálem. Signál 

z měřícího prvku je ihned přímo ve snímači 

zesílen zesilovačem. Tento senzor je s řídicí 

jednotkou ABS spojen dvouvodičovým 

kabelem, kde jeden vodič přivádí do senzoru 

napájecí napětí a druhý vodič slouţí pro 

přenos výstupního signálu. Napájecí napětí se 

pohybuje mezi 4,5, aţ 20 V. Frekvence 

výstupního signálu je závislá na otáčkách 

kola.  N obrázku 31 vidíme náš Hallův senzor 

umístěný v náboji kola. 

 

Obr. 30 – Hallův senzor s multipólovým krouţkem 

1 – Multipólový kroužek 
2 – Měřicí buňka 
3 – Pouzdro snímače 
 

Obr. 31 – Hallův senzor vozu Hyundai i30 
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4.2 Řídicí jednotka ABS 

Úkolem řídicí jednotky systému ABS je sledovat průběh brzdění vozidla a v případě potřeby 

zasáhnout. Pro sledování průběhu brzdění jsou do řídicí jednotky přivedeny signály ze čtyř 

Hallových snímačů otáček a k ovlivnění brzdění ovládá tato jednotka osm 

elektomagnetických ventilů a hydraulické čerpadlo. Na obr. 32 vidíme základní blokové 

schéma řídicí jednotky ABS. Hlavními bloky jsou: Mikrokontrolér, obvody zpracování 

vstupních signálu, paměť EEPROM, modul sledování, napájecí blok a výstupní koncové 

stupně. 

 

 

 

Mikrokontrolér: Je centrálním stavebním prvkem řídicí jednotky. Zpracovává informace 

z vstupních signálů a podle předem naprogramovaných algoritmů aktivuje pomocí koncových 

stupňů akční členy systému ABS. Mikrokontrolér obsahuje kromě CPU (Centrální 

procesorová jednotka) vstupní a výstupní kanály, paměti Flash EPROM, ROM a RAM, 

sériová rozhraní, rozhraní CAN, moduly časovačů a další periferní moduly. 

 

Zpracování signálu: Zde jsou přiváděny vstupní signály z Hallových snímačů otáček a 

převáděny do digitální podoby, dále je hodnota těchto signálů poslána do mikrokontroléru. 

 

Obr. 32 – blokové schéma vnitřní struktury řídicí jednotky ABS 
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Koncové stupně: Zde jsou buzeny koncové stupně, aktivované mikrokontrolérem pomocí 

jeho výstupních signálů. Koncové stupně jsou chráněny proti zkratům na kostru, nebo na 

napětí akumulátoru, taktéţ jsou ošetřeny proti poškození tepelným, nebo elektrickým 

přetíţením. Koncové stupně ovládají elektromagnetické ventily hydraulické jednotky a také 

zpětné čerpadlo. 

 

Modul sledování: Je obvod, jehoţ úkolem je kontrola vypočtených hodnot mikrokontroléru, 

např. zdali má vypočtený výsledek fyzikální smysl. Jelikoţ ABS zasahuje do brzdové 

soustavy, jsou na tento obvod kladeny vysoké poţadavky na bezpečnost a míru rozpoznání 

závad. Pokud by sledovací obvod rozpoznal chybu, automaticky odpojí celý systém ABS a 

vozidlo bude mít při brzdění k dispozici pouze konvenční brzdovou soustavu, o čemţ řidiče 

informuje příslušná kontrolka. 

 

EEPROM: Tento druh paměti je energeticky nezávislý, coţ znamená, ţe data na něm uloţená 

zde zůstanou i po odpojení napájecího napětí, tato paměť se pouţívá například pro uloţení 

paměti závad. 

 

 

Nyní se podíváme konkrétněji na naši řídicí jednotku ABS, kterou je vybaveno vozidlo 

Hyundai i30, tato jednotka je spojena s hydraulickou jednotkou a tvoří jeden celek. Na obr. 32 

je schéma elektrického zapojení, naší řídicí jednotky, jedná se o 4kanálový systém ABS. 

Jádrem řídicí jednotky jsou dva mikrokontroléry, zpracovávající data nezávisle na sobě a při 

tom se navzájem kontrolují. Pokud dojde k detekci závady, tak se informace o závadě uloţí 

do paměti závad, regulace ABS se vypne a rozsvítí se kontrolka ABS na přístrojové desce. 

Jeden z těchto dvou mikrokontrolérů je vybaven pamětí EEPROM, která slouţí jako úloţiště 

pro jiţ zmíněnou paměť závad. 

 

Na obr. 33 vidíme jednotlivé části systému ABS, vlevo jsou zobrazeny všechny Hallovy 

snímače otáček, jeţ jsou napájeny přímo z řídicí jednotky ABS, a signál z těchto snímačů je 

veden rovnou zpět, kde je vyhodnocován řídicími a regulačními algoritmy. V levé části 

řídicího modulu ABS je zobrazen blok ventilů, který je ovládán přes relé ventilů, které je 

aktivováno řídicí jednotkou. Tento blok také obsahuje relé pro ovládání motoru zpětného 

čerpadla hydraulické jednotky. Napravo vidíme samotnou řídicí jednotku ABS, která se stará 

jak o řízení poloh jednotlivých elektromagnetických ventilů, nebo otáček motoru zpětného 

čerpadla, tak také kontroluje tyto akční členy, zda pracují, jak by měly.  
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Dále jednotka komunikuje s CAN sběrnicí automobilu a je také vybavena diagnostickým 

rozhraním K-line. Řídicí jednotka ABS také potřebuje vědět, zda li vůbec dochází k brzdění 

vozidla, nebo zpomalování vlivem setrvačnosti, tuto informaci jednotce poskytuje brzdový 

spínač umístěný u brzdového pedálu automobilu. A o stavu systému ABS informují řidiče 

signály ASB a EBD lamp, které jsou vyvedeny do přístrojové desky automobilu. Posledním 

prvkem schématu je pojistkový box, kde můţeme rozlišit tři napájecí větve pro systém ABS, 

zaprvé trvalé napájecí napětí pro elektromotor a ŘJ, napájecí napětí pro ventily a napájecí 

napětí, aktivované po zapnutí zapalování. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33 – schéma elektrického zapojení 
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Obrázek 34 nám představuje konektor jednotky ABS a zapojení jednotlivých kontaktů. První 

čtveřice kontaktů nám představuje silové kontakty pro přívod napájení a uzemnění jednotky, 

ostatní kontakty slouţí pro sbírání a posílání informací.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na obrázku 35 vidíme ilustrační fotku řídicí jednotky ABS z jiného vozu Hyundai, v levé 

části je zobrazen pohled na jednotku ze shora, z této strany se k řídicí jednotce připojuje 

hydraulická jednotka. Vidíme zde osm cívek pro čtyři vstupní a čtyři výstupní 

elektromagnetické ventily, také konektor pro připojení elektromotoru, který je umístěn u 

poblíţ pravé hrany vedle cívek 

 

 

 
Obr. 35 – ilustrační foto řídicí jednotky ABS 

1 – Zem pro elektromotor 

2 – Napájení čerpadla a ŘJ 

3 – Napájení ventilů 

4 – Zem pro čerpadlo a ŘJ 

5 – Signál předního levého senzoru 

6 – Napájení zadního levého senzoru 

8 – Napájení zadního pravého senzoru 

 
9 – Napájení předního pravého senzoru 

10 – Signál předního pravého senzoru 

11 – K-line 

12 – Kontrolka EBD 

14 – Výstupní rychlost 

15 – CAN low 

16 – Napájení předního levého senzoru 

 

17 – Signál zadního levého senzoru 

18 – Napájení od zapalování 

19 – Signál zadního pravého senzoru 

20 – Snímač sešlápnutí brzdy 

22 – Kontrolka ABS 

26 – CAN High 

Obr. 34 – zapojení konektoru jednotky ABS 
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Ve spodní části pravé poloviny vidíme konektor řídicí jednotky, který slouţí k propojení 

s periferiemi a komunikační sběrnicí vozu. V pravé polovině obrázku je zobrazen pohled na 

jednotku zespod, kde se nachází deska plošných spojů s veškerou elektronikou jednotky 

 

4.3 Hydraulická jednotka ABS 

Hydraulická jednotka realizuje povely od řídicí jednotky a řídí za pomoci 

elektromagnetických ventilů tlaky v brzdách kol a to nezávisle na řidiči. Je umístěna 

v motorovém prostoru co nejblíţe hlavního brzdového válce, aby bylo hydraulické vedení 

mezi jednotkou a hlavním brzdovým válcem co nejkratší. Hydraulická jednotka vytváří 

hydraulické propojení, mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovými válečky kol. 

 

Zapojení naší hydraulické jednotky je obdobné jako u systému ABS 5 (Obr. 26) s tím 

rozdílem, ţe veškeré komponenty hydraulické jednotky jsou menší, coţ se pozitivně projevuje 

na menších prostorových nárocích hydraulické jednotky a menší hmotnosti. Hlavními 

součástmi hydraulické jednotky jsou: 

 Zpětné čerpadlo 

 Zásobník a tlumící komory 

 Elektromagnetické ventily 2/2 

 

Na obrázku 36 vidíme ilustrační fotku hydraulické jednotky ABS z jiného vozu Hyundai. 

Osm stejných otvorů umístěných po dvou řadách slouţí pro umístění vstupních a výstupních 

hydraulických ventilů s elektromagnetickým řízením. Prostředním otvorem ve spodní části 

prochází konektor elektromotoru. A do dvou velkých otvorů v boční stěně se vkládají 

hydraulické zásobníky. 

 
Obr. 36 – ilustrační foto bloku hydraulické jednotky 

Umístění výstupních  

ventilů 

Umístění vstupních 

 ventilů 

Umístění hydraulických  

zásobníků 
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Zpětné čerpadlo: Účelem zpětného čerpadla je odčerpávat hydraulickou kapalinu, při sníţení 

tlaku z brzdových válečků kol přes zásobník, případně přes tlumící komory, zpět do hlavního 

válce. Tímto způsobem vytváří zdroj energie pro modulaci tlaku ABS. Zpětné čerpadlo 

potřebuje ke své funkci elektromotor (Obr. 37), který jej uvádí do pohybu, ten lze na jednotce 

ABS snadno rozpoznat, jedná se o kovový válec, který je ze strany zasunut do hydraulické 

jednotky. 

 

 

Zásobník a tlumící komory: Zásobníky a tlumící komory se nalézají ve spodní části 

hydraulické jednotky. Tlumící komory slouţí k tlumení výkyvů tlaku v hydraulickém obvodu, 

tyto výkyvy vytváří zdvihy čerpadla, tlumením je omezováno zpětné působení na brzdový 

pedál a také hlučnost systému. Účelem zásobníků je dočasně přijímat brzdovou kapalinu, 

která uniká z brzdových válečků kol při sniţování tlaku. 

 

 

 

 

 

 

Obr. 37 – elektromotor zpětného čerpadla 

Obr. 38 – hydraulické zásobníky 



48 

 

Elektromagnetické ventily 2/2: Umisťují se v horní části hydraulické jednotky a to po 

čtyřech párech (vstupní ventil EV a výstupní ventil AV). Oba typy elektromagnetických 

ventilů, jak vstupní (Obr. 39), tak výstupní (Obr. 40) mají dvě hydraulické přípojky a dvě 

přepínací polohy. Vstupní ventil je v základní poloze otevřen a umoţňuje nám propojení 

brzdového válečku kola s hlavním brzdovým válcem, zajišťuje tak zvýšení tlaku. Výstupní 

ventil je v základní poloze uzavřen a po otevření realizuje propojení mezi brzdovým válečkem 

kola a zpětným čerpadlem. 

 

 

 

Pomocí odpovídající kombinace stavů ventilů lze u těchto ventilů vytvářet tři stavy modulace 

tlaku: 

 Zvyšování tlaku 

 Udrţování tlaku 

 Sniţování tlaku 

 

pro brzdový váleček kaţdého kola. Tato jednotka je také vybavena zpětnými ventily, 

paralelně připojenými k vstupním ventilům, slouţí pro rychlé sníţení tlaku. 

 

Pro zvýšení komfortu po stránce hlučnosti, citlivosti, kmitání a zpětného působení na pedál jo 

moţno ovládat elektromagnetické ventily 2/2 pulzně šířkovou modulací (PWM, 

proporcionální ovládání, místo dvouhodnotového) a tak dosáhnout potřebné změny tlaku 

v brzdových válečcích kol.  

 

Na obrázcích 41 aţ 43 vidíme jednotlivé stavy vstupních a výstupních elektromagnetických 

ventilů 2/2. Na obr. 40 je zobrazen počáteční stav, kdy dochází k nárůstu tlaku, na obr. 41 je 

zobrazen stav, kdy řídicí jednotka ABS zaznamená prokluz kola a reaguje na to reţimem 

udrţování tlaku. A na obr. 42 je zachycena poslední fáze cyklu, kdy udrţovaný tlak je stále 

Obr. 39 – vstupní ventily Obr. 40 – výstupní ventily 
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příliš vysoký a kolo se pořád nachází ve skluzu, proto řídicí jednotka otevře výstupní ventil a 

nastává fáze sniţování tlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 41 – fáze zvyšování tlaku Obr. 42 – fáze udrţování tlaku 

Obr. 43 – fáze sniţování tlaku 
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4.4 Komunikační terminál 

Pro laboratorní měření byl vytvořen komunikační terminál, který slouţí pro připojení 

měřících přístrojů, komunikaci s CAN sběrnicí automobilu a ovlivňování systému ABS. 

Tento terminál byl umístěn do interiéru vozidla na rám palubní desky, před sedadlo 

spolujezdce. Na obrázku 44 je zobrazeno schematické zapojení terminálu s měřicími přístroji. 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikační terminál je napojen na řídicí jednotku ABS a umoţňuje sledování průběhů ze 

senzorů otáček jednotlivých kol, sledování výstupní rychlosti, velikost a průběh napětí na 

elektromotoru zpětného čerpadla, zkontrolovat zda jsou řídicí jednotka a elektromotor 

napájeny. Dále můţeme pomocí počítače a převodníku CAN sběrnice sledovat na počítači 

Obr. 44 – schéma zapojení komunikačního terminálu 

1 – Komunikační terminál 

2 – Jednotka ABS 

3 – Počítač 

4 – Převodník USB/CAN 

 

5 – Sériová diagnostika 

6 – Generátor signálů 

7 – Multimetr 

8 – Osciloskop 
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komunikaci na CAN sběrnici vozidla. Pomocí sériové diagnostiky můţeme sledovat 

jednotlivé komponenty a děje uvnitř řídicí jednotky a také testovat akční členy jednotky. 

Osciloskop slouţí pro měření signálů senzorů ABS, výstupní rychlosti, průběhu napětí na 

elektromotoru. Pomocí multimetru můţeme zkontrolovat signály pro varovné kontrolky. Na 

obr. 45 je zobrazena čelní strana komunikačního terminálu. 

 

 

 

 

 

Obr. 45 – čelní panel komunikačního terminálu 

Obr. 46 – umístění terminálu ve vozidle 
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4.5 Analýza laboratorního modelu 

Vliv na tachometr: 

Jak jiţ bylo zmíněno dříve, systém ABS vyuţívá ke své funkci jako vstupní informace 

Hallovy snímače otáček, které měří otáčky jednotlivých kol automobilu. Řídicí jednotka ABS 

z těchto otáček zjišťuje případný skluz některého z kol, ale také i rychlosti jednotlivých kol a 

výslednou rychlost vozidla. Ta je sdělována ostatním řídicím jednotkám automobilu, 

například řídicí jednotce palubních přístrojů, která poté tuto rychlost zobrazuje na tachometru. 

 

První částí analýzy, bylo zjistit, jak odpojování snímačů ABS ovlivní rychlost zobrazovanou 

na palubních přístrojích. Tento úkol byl realizován na jednonápravové výkonové válcové 

zkušebně (dále válcová zkušebna). Jelikoţ je vozidlo Hyundai i30 vybaveno pouze pohonem 

přední nápravy, tak při prvním měření, kdy byly všechny snímače zapojeny. Došlo po určité 

době jízdy na válcové zkušebně, k rozsvícení kontrolky ABS. Tento stav nastal z toho 

důvodu, ţe řídicí jednotka si je vědoma přítomnosti senzorů otáček zadních kol, ale jejich 

výstupní signál správně reprezentuje nulové otáčky. A vzhledem k tomu, ţe obě přední kola 

se otáčejí stejnou rychlostí, usoudila řídicí jednotka ABS, ţe senzory otáček zadních kol jsou 

vadné a uloţila chybové kódy do paměti závad a aktivovala kontrolku ABS. Tachometr stále 

ukazoval celkovou rychlost vozidla. 

 

Z prvního měření bylo zřejmé, ţe pro funkčnost tachometru jsou dva senzory dostačující, ale 

co se stane, kdyţ odpojíme jeden, nebo oba dva přední senzory otáček předních kol? Při 

odpojení prvního snímače otáček na pravém kole se rozsvítila kontrolka ABS a do paměti 

závad byl uloţen kód reprezentující vadné čidlo, ale nenastala ţádná změna, která by 

ovlivňovala tachometr, dokonce i po odpojení obou předních kol tachometr stále pracoval. 

Tudíţ bylo zřejmé, ţe palubní přístroje si berou informace o aktuální rychlosti vozidla ještě 

z jiného zdroje.  

 

Jediné rotující součásti vozidla, které zbývalo prověřit, byly motor a převodovka. Po odpojení 

snímače otáček převodovky za současného odpojení všech snímačů ABS zůstal tachometr při 

jízdě nehybný. Poté byl připojen snímač otáček levého kola a nenastala ţádná změna, 

tachometr byl stále nehybný. Dále byl připojen snímač otáček pravého kola a tachometr začal 

fungovat, ale s mírným zpoţděním oproti změně rychlosti jízdy. Z toho vyplývá, ţe pro 

funkčnost tachometru v případě poškození čidla otáček převodovky jsou nutné alespoň dva 

Hallovy snímače otáček kol. 
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Sériová diagnostika: 

Důleţitou částí analýzy byla komunikace s řídicí jednotkou ABS přes sériovou diagnostiku. 

Nejprve byla pouţita sériová diagnostika Bosch KTS 540, ovšem tato diagnostika nebyla 

v dané softwarové ver. schopna se s danou řídicí jednotkou ABS spojit, proto byla zvolena 

jiná multi-značková diagnostika, Launch Diagun. S touto diagnostikou jiţ nebyl problém 

navázat s řídicí jednotkou ABS komunikaci a číst, či mazat paměť závad, číst aktuální 

hodnoty proměnných a také provádět testy akčních členů. 

 

Sériová diagnostika byla později pouţita při další analýze systému. Například pro vytvoření 

převodní charakteristiky snímače otáček kol v závislosti na rychlosti. Nebo při měření proudu 

a napětí vstupujícího do elektromotoru hydraulického čerpadla, kdy bylo toto čerpadlo 

uvedeno do chodu za pomoci testu akčních členů. 

 

 

Analýza senzoru ABS: 

V této části práce se zaměříme na Hallův senzor otáček kol. Nejprve byl senzor odpojen a byl 

změřen jeho odpor, který se s otáčením kola nemění, jeho hodnota je 5 MΩ. Senzor je 

dvouvodičový, hnědý vodič senzor napájí a černý přenáší signál do řídicí jednotky. 

S pouţitím osciloskopu Lecroy byl změřen výstupní signál vůči kostře automobilu. 

Osciloskop byl připojen ke komunikačnímu terminálu a naměřený signál je zobrazen na 

obrázku 47. Tento signál byl naměřen při zařazeném prvním rychlostním stupni a 

volnoběţných otáčkách motoru, sériová diagnostika naměřila rychlost 9 km/h. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 47 – signál senzoru ABS při volnoběţných otáčkách 
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Naměřený signál je posunut o offset 500 mV a má obdélníkový průběh s amplitudou 500 mV. 

Tyto informace jsou pro nás podstatné a to z toho důvodu, abychom poté mohli signál 

duplikovat generátorem signálů. Frekvence signálu při rychlosti 9 km/h byla 66,7 Hz. 

 

Dalším krokem bylo naměření převodní charakteristiky senzoru ABS, závislost otáček kola 

(frekvence signálu) na výstupní rychlosti měřené sériovou diagnostikou. K tomu byl pouţit 

generátor signálů, který byl nastaven podle naměřeného signálu a připojen na komunikační 

terminál. Pro správné měření stačí pouze zapnuté zapalování, nebo nastartovaný motor, ale 

během měření se nesmí otáčet koly vozidla, jinak by mohlo dojít k poškození generátoru 

signálu, jelikoţ je paralelně připojen na měřený senzor. Naměřená převodní charakteristika je 

zobrazena na obrázku 48. 

 

 

 

 

Z této charakteristiky vyplývá, ţe závislost otáček kola na výsledné rychlosti je lineární a 

maximální rychlost, kterou je řídicí jednotka ABS schopna rozpoznat je 255 km/h, při 

následném zvyšování otáček kola se jiţ výstupní rychlost nemění. Toto bude pravděpodobně 

způsobeno 8 bitovou délkou slova v řídicí jednotce vozidla, 2
8
 = 256, díky toho můţe rychlost 

nabývat hodnot 0 – 255. 
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Obr. 48 – převodní charakteristika senzoru ABS  
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Analýza komunikace po sběrnici CAN bus: 

Další část analýzy se týkala CAN sběrnice automobilu. Během vytváření terminálu, pro 

laboratorní, měření bylo potřeba znát zapojení konektoru řídicí jednotky ABS. Sběrnici CAN 

bus a diagnostické vedení K-line zle nalézt v diagnostickém konektoru OBD2. Tudíţ bylo 

zapotřebí se na tento konektor napojit a zjistit, které piny konektoru OBD2 odpovídají pinům 

konektoru řídicí jednotky ABS (CAN High, CAN Low a K-line). Jak uţ bylo uvedeno na 

obrázku 34 vodiči CAN High odpovídá 26. pin, vodiči CAN Low 15. pin a vodiči K-line 

11. pin konektoru řídicí jednotky ABS.  

 

Pro analýzu CAN sběrnice je nutný počítač a adaptér 

USB2CAN pro připojení sběrnice CAN k počítači. 

Software PP2CAN k tomuto adaptéru nám umoţňuje 

sledovat jednotlivé identifikátory sběrnice a sledovat 

veškeré data patřící k danému identifikátoru. 

V tabulce 2 uvádím všechny identifikátory vozu 

Hyundai i30 a jejich významy.  

 

  

Adaptér USB2CAN se k počítači připojuje pomocí rozhraní USB a pro připojení 

k automobilu je potřeba vytvořit si kabel na jedné straně s konektorem CANON a na druhé 

například s konektorem OBD2, byl pouţit kabel, na jehoţ jedné straně byl konektor CANON 

na a druhé straně kolíky („banánky“), proto aby byl pouţitelný s komunikačním terminálem.   

 

Zařízení USB2CAN vyuţívá pro komunikaci po USB obvodu firmy  FTDI. Jako CAN bus 

controller je pouţit obvod SJA1000, který je dnes standardem pro CAN - PC interface. Mezi 

tyto dva obvody je vloţen mikroprocesor PIC řady 18, který zajišťuje obsluhu obou obvodů, 

provádí transformaci dat a slouţí jako další vrstva vyrovnávací paměti. Tento mikroprocesor 

obsahuje bootloader a dovoluje provádět update originálního firmware, případně zavádět 

specializovaný uţivatelský firmware. [5] 

 

USB2CAN je vybaven 3 signalizačními LED. Zelená LED signalizuje přítomnost napájecího 

napětí z USB. Červená LED signalizuje stav Bus-off. Ţlutá LED pak signalizuje 

příchod/odeslání dat na sběrnici CAN. [5] 

 

Obr. 49 – adaptér USB2CAN 



56 

 

Diagnostický SW PP2CAN je určen pro diagnostiku komunikace na sběrnici CAN a vývoj 

aplikací se sběrnicí CAN. Je určen pro komunikační adaptéry PP2CAN a USB2CAN. Po 

spuštění tohoto programu se nám zobrazí hlavní okno aplikace, tak jak je zobrazeno na 

obrázku 50. [5] 

 

 

 

 1 – oblast přijímaných dat 2 – okno ID trap  3 – oblast odesílaných dat 

 4 – vysílač dat   5 – lišta nástrojů 

 

Pro analýzu CAN sběrnice v programu PP2CAN jsme přešli do 

záloţky Receivers, kde můţeme sledovat datové rámce putující po 

sběrnici, kaţdý rámec obsahuje identifikátor. Identifikátor je číslo, 

které definuje obsah přenášené zprávy (z jaké jednotky je zpráva 

odeslána), a také prioritu dané zprávy. Čím niţší číslo identifikátor 

má, tím je jeho priorita vyšší.  

 

V programu PP2CAN otevřeme okno ID Trap. Tato funkce nám 

zobrazí všechny identifikátory, které se na sběrnici vyskytují. U 

vozu Hyundai i30 je těchto identifikátorů 12. Nejjednodušším 

způsobem jak zjistit který identifikátor patří které řídicí jednotce 

je, odpojit danou řídicí jednotku od napájecího napětí, například vytaţením pojistky 

z pojistkového boxu a zjistit, který identifikátor zmizel. Některé řídicí jednotky, jako 

například řídicí jednotka motoru, nebo servořízení vyuţívají hned několik identifikátorů. 

Obr. 50 – program PP2CAN s otevřeným oknem ID Trap 

Obr. 51 – ID Trap 

1 

3 

2 

4 

5 
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Na obrázku 52 je znázorněn nástroj Data receiver 1, který program PP2CAN obsahuje. Při 

pouţití tohoto nástroje můţeme sledovat aktuální hodnoty daného identifikátoru, který 

vepíšeme do kolonky Standard ID, poté toto sledování aktivujeme tlačítkem Enable. Na 

obrázku 52 vidíme jednotku motoru 3, kde například první byte, čili B0 obsahuje informaci o 

hodnotě otáček motoru a B5 obsahuje informaci o aktuální poloze plynového pedálu. 

 

 

  

 

Pokud se rozhodneme podívat se na průběh některé hodnoty v čase, pak stačí v okně Data 

receiver stisknout tlačítko Graph, na obrázku 53 je zobrazen úhel natočení volantu, 

v závislosti na čase. 

 

 

Obr. 52 – funkce Data receiver 

Obr. 53 – graf úhlu natočení volantu v závislosti na čase 

B0 B5 

Otáčení doleva 

Otáčení doprava 
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Tato analýza probíhala experimentální formou, byly ovlivňovány různé komponenty vozu, 

například otáčení volantem, otevírání dveří a přitom byla sledována CAN sběrnice, kvůli 

změně dat v jednotlivých identifikátorech. Detailnější popis identifikátoru 1408, který 

odpovídá jednotce ABS je znázorněn na obrázku 54. 

 

Identifikátor dekadický Identifikátor hexadecimální Význam identifikátoru 

160 0xA0 Jednotka motoru 3 

399 0x18F Jednotka gateway 

672 0x2A0 Jednotka motoru 5 

688 0x2B0 Jednotka servořízení 1 

790 0x316 Jednotka motoru 1 

809 0x329 Jednotka motoru 2 

1087 0x43F TCu 1 

1088 0x440 TCu 2 

1349 0x545 Jednotka motoru 4 

1408 0x580 Jednotka ABS 

1508 0x5E4 Jednotka servořízení 2 

1680 0x690 Přístrojová deska 

Tab. 2 – tabulka identifikátorů sběrnice CAN bus vozu Hyundai i30 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 54 – data identifikátoru 1048, které vysílá řídicí jednotka ABS 

Poloviční rychlost 

přední nápravy 

Poloviční rychlost 

zadní nápravy 

Hodnota související 

s otáčkami LP kola 

Hodnota související 

s otáčkami LZ kola 

Hodnota související 

s otáčkami PP kola 

Hodnota související 

s otáčkami PZ kola 
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U prvních dvou bytů B0 a B1, nebyl rozluštěn význam jejich hodnot. Byte B2 znázorňuje 

otáčky levého předního kola a byte B3 otáčky pravého předního kola. Ovšem při generování 

otáček všech kol na stejné otáčky pomocí signálového generátoru nebyla hodnota těchto bytů 

stejná, z nějakého důvodu mezi nimi byl vţdy určitý posuv. Byte B4 reprezentuje poloviční 

rychlost přední nápravy v km/h, pokud levé přední kolo negeneruje otáčky má B4 hodnotu 0. 

 

Byte B5 znázorňuje otáčky levého zadního kola a byte B6 otáčky pravého zadního kola. 

Vztah mezi byty B5 a B6 je stejný jako mezi byty B2 a B3. Při stejných otáčkách všech kol 

jsou shodné hodnoty bytu B2 a B5 a taktéţ hodnoty bytů B3 a B6. Byte B7 reprezentuje 

poloviční rychlost zadní nápravy v km/h, i zde platí, ţe pokud levé zadní kolo negeneruje 

otáčky má B7 hodnotu 0. Při stejných otáčkách všech kol jsou hodnoty B4 a B7 shodné.  

 

Měřením bylo zjištěno, ţe pokud zapojíme signálový generátor místo senzoru ABS a ne 

paralelně na něj, pak jednotka ABS nevysílá na CAN sběrnici vozidla údaje o rychlosti, ale 

sériová diagnostika tuto rychlost vidí. Z toho vyplývá, ţe řídicí jednotka ABS vyuţívá CAN 

sběrnici pouze ke komunikaci s ostatními řídicími jednotkami a diagnostiku umoţňuje pouze 

přes vedení K-line. 

 

 

Analýza výstupní rychlosti: 

Tato část analýzy se soustředí na průběhy signálu výstupní rychlosti, jeţ je z jednotky ABS 

vyveden přímo do řídicí jednotky motoru. Při měření byl opět vyuţit komunikační terminál. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Obr. 55 – průběh signálu výstupní rychlosti, při rychlosti 10 km/h 
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Na obrázku 55 je zobrazen průběh signálu výstupní rychlosti při rychlosti 10 km/h, frekvence 

signálu je 70,3 Hz, coţ je stejná frekvence jakou měl signál snímače otáček kol při rychlosti 

10 km/h. Frekvence tohoto signálu je vţdy shodná s frekvencí signálu snímače otáček kol. 

Jedná se o pulzní signál, jehoţ amplituda je 12,4 V,  tato hodnota odpovídá napětí autobaterie.  

 

 

 

 

Nástupní hrana tohoto signálu má exponenciální náběh a doba náběhu se prodluţuje se 

zvyšující se frekvencí signálu, čili se zvětšující se rychlostí vozidla, tento jev se dá pozorovat 

na obrázcích 56 a 57. 

 

 

 

Obr. 56 – průběh signálu výstupní rychlosti, při rychlosti 30 km/h 

Obr. 57 – průběh signálu výstupní rychlosti, při rychlosti 50 km/h 
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Analýza akčních členů: 

Akční členy sytému ABS jsou elektromechanické hydraulické ventily a zpětné hydraulické 

čerpadlo, jeţ je poháněno elektromotorem. V první části byla pozornost věnována 

elektromotoru a jeho vstupnímu napájecímu napětí a vstupnímu proudu. Na obrázku 58 je 

znázorněno vstupní napětí do elektromotoru.  

 

 

 

 

Toto měření bylo uskutečněno za pomocí sériové diagnostiky a testu akčních členů. 

Elektromotor byl měřen pomocí komunikačního terminálu, který je napojen na řídicí jednotku 

systému ABS. Přímé měření na elektromotoru by nemělo smysl, jelikoţ by elektromotor 

musel být odpojen od hydraulické jednotky a tak by nebyl spojen s hydraulickým čerpadlem a 

tudíţ by neroztáčel ţádnou zátěţ. Dle schématu zapojení z obrázku 33 je zřejmé proč je na 

těchto měřených svorkách trvalé napájení 12 V, a to z toho důvodu, ţe přívod napájecího 

napětí pro elektromotor řídí řídicí jednotka za pomocí dvou relé. 

 

V okamţiku spuštění elektromotoru musí elektromotor překonat statické tření a tlaky 

v hydraulických obvodech to si vyţádalo velké mnoţství proudu jak je vidět na obrázku 59. 

Proudové kleště, kterými bylo měření provedeno, měly vstupní převodní poměr 100 mV/A, 

vidíme, ţe proud při rozběhu byl natolik velký, ţe byl mimo měřicí rozsah proudových kleští. 

Vzhledem k takto velkému odběru proudu pokleslo i napájecí napětí na elektromotoru, 

autobaterie nebyla dostatečně tvrdým napájecím zdrojem, to bylo způsobeno i tím, ţe vozidlo 

se neúčastní běţného silničního provozu a baterie se tudíţ tolik nedobíjí. 

 

Obr. 58 – napětí na svorkách elektromotoru 

Pokles napětí způsobený 

spuštěním elektromotoru 
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Test akčních členů trval 2 sekundy. Dále bylo měření detailněji zaměřeno na průběh proudu 

vstupujícího do elektromotoru. Na obrázku 60 vidíme, ţe po počátečním velkém odběru 

proudu dochází k ustálení v rozmezí hodnot 1 – 4 A. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 59 – proud protékající elektromotorem 

Obr. 60 – detail proudu protékajícího elektromotorem 
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Na obrázku 61 je zobrazen detail vstupního proudu v okamţiku ukončování testu akčního 

členu. 

 

 

 

 

Druhá část analýzy akčních členů byla zaměřena na vstupní a výstupní elektromagnetické 

ventily hydraulické jednotky ABS. Nejprve byl měřen proud vstupující do cívek těchto 

ventilů při pouţití testu akčních členů. Na obrázku 62 lze spatřit proud vtékající do vstupního 

ventilu, který je zapojen v obvodu pro regulaci brzdného tlaku na pravém předním kole. 

 

 

 

 

Obr. 61 – detail proudu protékajícího elektromotorem při vypínaní 

Obr. 62 – detail proudu protékajícího vstupním ventilem 
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Pro měření byly vyuţity stejné proudové kleště jako u měření proudu elektromotoru, tudíţ se 

proud pohybuje v rozmezí 1,7 – 2 A. Z průběhu proudu vstupního ventilu je zřejmé určité 

kmitání, ale nelze v tomto případě jednoznačně říci, čím je toto způsobeno, jelikoţ současně 

není měřen tlak v hydraulickém obvodu. Při aktivaci vstupního ventilu dochází k jeho 

uzavření. 

 

Průběh proudu procházející výstupním ventilem, který je zapojen v obvodu pro regulaci 

brzdného tlaku na pravém předním kole je znázorněn na obrázku 63. Z tohoto průběhu 

vyplývá, ţe je ventil ovládán jen dvoustavově (zapnuto/vypnuto). Proud protékající ventilem 

během jeho aktivace má hodnotu 2,5 A. Při aktivaci výstupního ventilu dochází k jeho 

otevření. 

 

 

 

 

 

 

5 Závěr 

Vypracováním této diplomové práce jsem získal nové znalosti z oblasti protiblokovacích 

systémů ABS, fyzikálních jevů nastávajících při brzdění, tvorby modulace tlaku v brzdové 

soustavě s ABS a také komunikace po CAN sběrnici. Vytvořil jsem komunikační terminál 

jako součást laboratorního modelu ABS a jeho analýzou jsem si ověřil správnost chování 

senzorů ABS, jejich vliv na tachometr vozidla a také na jednotku ABS. Díky jejich nahrazení 

Obr. 63 – detail proudu protékajícího vstupním ventilem 
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generátorem signálu jsem naměřil jejich převodní charakteristiku a nalezl hardwarový limit 

v řídicí jednotce ABS. Za pomoci USB2CAN adaptéru se mi podařilo identifikovat významy 

jednotlivých identifikátorů CAN sběrnice, ale bohuţel jiţ ne významy prvních dvou bytů 

datového rámce řídicí jednotky ABS.  
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