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Dle pokynů vedoucího cvičení proveďte analýzu laboratorního modelu systému ABS za 

pomoci osciloskopu, sériové diagnostiky a signálového generátoru. Vyhodnoťte vlastnosti 

senzorů ABS, proveďte analýzu akčních členů systému ABS a sběrnice CAN a zhodnoťte 

její výsledky. 

 

Měření senzorů ABS. Některé body měření je nutné provést s využitím výkonové válcové 

zkušebny! 

1) Změřte odpor senzoru ABS. Měřením zjistěte průběhy senzorů ABS předních kol. A 

získejte převodní charakteristiku senzoru ABS. 

2) Změřte napětí a proud vstupující do elektromotoru hydraulického čerpadla. 

Vyjádřete se k poklesu napájecího napětí a povaze proudu (zejména při rozběhu a 

ustáleném chodu) 

3) Změřte proud procházející elektromagnetickými ventily hydraulické jednotky. 

4) Proveďte analýzu CAN sběrnice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Použité přístroje: Osciloskop:  LeCroy UBA64Xi 

   Sériová diagnostika: Launch Diagun 

    Multimetr:  Agilent 01251A 

Generátor signálů:      Tabor Electronics WW1074 

Vozidlo: Hyundai i30 (VIN: TMADB51DR9J00038)  

se zážehovým motorem. 



Teoretický rozbor:  

 

Laboratorní model: Našeho 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. Systém ABS je 

složen ze senzorů ABS hydraulické jednotky a řídicí jednotky. Důležitou součástí tohoto 

modelu je komunikační terminál, který nám umožňuje sledovat a ovlivňovat tento systém. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Řídicí jednotka: Řídicí jednotka zpracovává informace snímačů podle stanovených 

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

signály pro hydraulickou jednotku. 

 

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 používají elektromagnetické ventily s dvěma 

hydraulickými přípojkami a dvěma polohami (elektromagnetické ventily 2/2). Vstupní ventil 

mezi hlavním brzdovým válcem a brzdovým válečkem kola zajišťuje zvýšení tlaku, výstupní 

ventil mezi válcem kola a zpětným čerpadlem slouží ke snížení tlaku. Takový pár 

elektromagnetických ventilů existuje pro každý brzdový váleček kola.   

 

Laboratorní model využívá Hallovy snímače otáček, ty potřebují ke své správné funkci tzv. 

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

tak, že jsou umístěny vedle sebe po celém obvodu kroužku a každý následující magnet má 

opačnou polaritu, viz Obr. 1. Měřicí prvek Hallova snímače otáček umístěn naproti těchto 

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

Obr. 20 – brzdová soustava vozidla se systémem ABS 

1) hlavní brzdový válec,   K nim jsou doplněny komponenty ABS: 

2) vyrovnávací nádržka,   7)  snímače otáček kol, 

3) posilovač brzd,    8)  hydraulická jednotka, 

4) brzdový pedál,    9)  řídicí jednotka ABS 

5) brzdová potrubí a brzdové hadice,  10)  kontrolka ABS, 

6) brzdy kol s brzdovými válečky kol.  11)  elektrické vedení 

 



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

magnetického toku procházejícího měřícím prvkem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

otáčkách kola, tato vlastnost umožňuje měřit otáčky kola téměř až 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. 

 

CAN sběrnice: Controller Area Network ve zkratce CAN volně přeloženo jako Lokální síť 

řídících jednotek. Sběrnice CAN je sériový komunikační protokol vzniklý v laboratořích 

společnosti BOSCH. Sběrnice byla původně určena ke komunikaci mezi automobilovými 

řídícími jednotkami, ale v dnešní době nachází široké uplatnění v širokém spektru 

průmyslových aplikací. 

 

CAN je sériový komunikační protokol umožňující distribuované řízení systémů v reálném čase 

s vysokou mírou zabezpečení proti chybám. Jedná se o protokol typu multi-master, kde každý 

uzel sběrnice může být master a řídit tak chování jiných uzlů. Není tedy nutné řídit celou síť z 

jednoho nadřazeného uzlu, což přináší zjednodušení řízení a zvyšuje spolehlivost (při poruše 

jednoho uzlu může zbytek sítě pracovat dál). Po sběrnici probíhá komunikace mezi dvěma uzly 

pomocí zpráv (datová zpráva a žádost o data), a management sítě (signalizace chyb, 

pozastavení komunikace) je zajištěn pomocí dvou speciálních zpráv (chybové zprávy a zprávy 

o přetížení). 

 

Zprávy vysílané po sběrnici protokolem CAN neobsahují žádnou informaci o cílovém uzlu, 

kterému jsou určeny, a jsou přijímány všemi ostatními uzly připojenými ke sběrnici. Každá 

zpráva (datový rámec) je uvedena identifikátorem, který udává význam přenášené zprávy a její 

prioritu. Protokol CAN zajišťuje, aby zpráva s vyšší prioritou byla v případě kolize dvou zpráv 

doručena přednostně, a dále je možné na základě identifikátoru zajistit, aby uzel přijímal pouze 

ty zprávy, které se ho týkají. 

 

 

 

Obr. 1 – Hallův senzor s multipólovým kroužkem 

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

Obr. 2 – Hallův senzor vozu Hyundai i30 



Postup měření:  

 

 Nejprve ustavíme vozidlo Hyundai i30 na výkonovou válcovou brzdu. 

 Poté nalezneme senzor ABS na předním kole a jeho konektor a změříme jeho statický a 

dynamický odpor. 

 Následně připojíme ke komunikačnímu terminálu Osciloskop Lecroy, nastartujeme a 

zařadíme první rychlostní stupeň a uvolníme brzdový pedál. Nyní změříme průběhy 

všech senzorů ABS. Pomocí diagnostiky Launch změříme rychlosti všech kol. 

  Dále nastavíme signály generátoru signálu dle naměřených průběhů senzorů otáček kol. 

 Následně vyřadíme rychlostní stupeň, protože při dalším měření se nesmí otáčet žádné 

kola, jelikož budeme generátor signálů připojovat paralelně na senzory otáček systému 

ABS. Pokud toto nedodržíme, mohlo by dojít k poškození generátoru signálu. 

 Nyní připojíme generátor signálů ke komunikačnímu terminálu a budeme postupně 

zvyšovat frekvenci signálu od 10 Hz (do takové hodnoty až narazíme na konec převodní 

charakteristiky), doporučený krok měření je 100 Hz a odečítat rychlosti jednotlivých kol 

automobilu, za pomoci sériové diagnostiky. Měřením získáme převodní charakteristiku 

frekvence signálu senzoru ABS vůči rychlosti vozidla. 

 Poté se budeme věnovat měření akčních členů hydraulické jednotky ABS. Vůz 

posuneme z výkonové válcové brzdy na zvedák a vyzvedneme nahoru, abychom měli 

přístup k napájecím vodičům řídicí jednotky ABS. Zde se podíváme na obrázek 3, 

abychom věděli kde se při měření připojit měřícími proudovými kleštěmi. 

 Vezmeme měřící kleště a připojíme se na kontakt 3 z obrázku 3, spustíme automobil 

níže a další napěťovou sondu připojíme ke komunikačnímu terminálu na napájecí 

svorky elektromotoru. Poté za pomocí sériové diagnostiky spustíme test akčních členů a 

aktivujeme elektromotor. 

 

 

 
 

 

 

 Dalším bodem měření je změřit proud protékající elektromagnetickými ventily 

hydraulické jednotky ABS. Proudové měřící kleště připojíme na kontakt 2. A zase 

pomocí sériové diagnostiky aktivujeme nejprve jeden vstupní ventil, změříme jeho 

průběh a poté jeden výstupní ventil. 

 Nyní je na řadě analýza CAN sběrnice automobilu. Připojíme adaptér USB2CAN ke 

komunikačnímu terminálu a počítači. A zapneme zapalování. Zapneme nástroj ID trap a 

1 2 

3 

4 5 

Obr. 3 – napájecí konektor ke komunikačnímu terminálu 

1 - Napájecí napětí pro elektromagnetické hydraulické ventily. 

2  - Zem pro elektromagnetické hydraulické ventily. 

3  - Napájecí napětí pro čerpadlo a řídicí jednotku ABS. 

4  - Zem pro čerpadlo a řídicí jednotku ABS. 

5  - Napětí ze zapalování (kontakt 15). 



systematickým odpojováním řídicích jednotek od napájení zjišťujeme, k jakým 

jednotkám jednotlivé identifikátory patří. 

 

 

1) Analýza senzoru ABS: 

 

Odpor senzoru ABS je 5 MΩ a s otáčením kola se nemění. 

 

Na obrázku 4 vidíme průběhy všech senzorů ABS při rychlosti 5 km/h, žlutý průběh náleží 

levému přednímu kolu, růžový pravému přednímu kolu, modrý levému zadnímu kolu a zelený 

pravému zadnímu kolu. Průběh napětí zadních senzorů je nulový, jelikož tyto kola nebyly 

v pohybu, protože měření bylo provedeno na jednonápravové výkonové válcové zkušebně.  

 

 
Obr. 4 – průběhy napětí na všech senzorech ABS 

 

 

Průběhy předních kol jsou identické, pouze fázově posunuté. Průběh má stejnosměrnou složku 

500 mV a amplitudu s hodnotou 500 mV. Střída průběhu se se zvyšujícími otáčkami nemění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyní jsme senzory ABS nahradili signálovým generátorem a s jeho pomocí a také sériové 

diagnostiky vytvořili převodní charakteristiku závislosti otáček kola na výsledné rychlosti. 

 

frekvence rychlost frekvence rychlost frekvence rychlost 

10 1 500 75 1400 210 

30 4 600 90 1500 226 

60 9 700 105 1600 241 

100 15 800 120 1650 248 

120 18 900 135 1670 251 

200 30 960 144 1680 253 

240 36 1000 150 1690 254 

300 45 1100 165 1700 255 

400 60 1200 180 1750 255 

480 72 1300 195 1800 255 

Tab. 1 – hodnoty převodní charakteristiky senzoru ABS 

 

 

 

Obr. 5 – Graf převodní charakteristiky senzoru ABS 

 

Z tohoto grafu je zřejmé, že řídicí jednotka ABS je schopna rozpoznávat rychlost až do 

rychlosti 255 km/h. Převodní charakteristika má lineární charakter. 

 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

0 500 1000 1500 

R
yc

h
lo

st
 [

km
/h

] 

frekvence [Hz] 



2) Analýza akčních členů systému ABS: 

 

Nejprve jsme se zaměřili na analýzu elektromotoru hydraulického čerpadla. Vrchní průběh 

znázorňuje napájecí napětí elektromotoru a spodní průběh proud protékající elektromotorem. 

V okamžiku rozběhu vidíme jak pokles napájecího napětí, tak velký odběr proudu 

elektromotoru, toto je způsobeno prvotním překonáním statických odporů elektromotoru a také 

překonáním tlaku v hydraulickém obvodu. Pokles napětí z 12 na 10 V je způsoben díky tohoto 

velkého odběru proudu a také díky toho že baterie vozidla nebyla plně nabita na svou 

maximální kapacitu. 

 

Obr. 6 – průběhy proudu a napětí na elektromotoru hydraulické jednotky 

 

Když známe převodní poměr proudových kleští 100mV/A, odečteme z grafu maximální proud, 

který dosáhl své maximální velikosti 6,5 A při spouštění motoru. Poté se ustálí a pohybuje se 

v rozmezí 1 - 4 A. 

Na obrázku 7 je znázorněn průběh proudu vstupujícího do vstupního ventilu hydraulické 

jednotky ABS. Tento proud znázorňuje stav zavírání ventilu. Na obrázku 8 je zaznamenán 

průběh proudu vstupujícího do výstupního ventilu hydraulické jednotky ABS, tento průběh 

reprezentuje otevírání ventilu. 

 

 



 

Obr. 7 – průběh proudu na vstupním ventilu hydraulické jednotky 

 

 

Obr. 8 – průběh proudu na výstupním ventilu hydraulické jednotky 

 

 



3) Analýza CAN sběrnice automobilu: 

 

Experimentálním měřením jsme identifikovali identifikátory CAN sběrnice automobilu a jsou 

popsány v tabulce 2. 

 

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 

 

Závěr: Tímto měřením jsem si udělal představu o identifikátorech CAN sběrnice vozidla, 

ověřil správnou funkčnost senzorů ABS a analyzoval chování akčních členů hydraulické 

jednotky. U vstupního ventilu hydraulické jednotky můžeme pozorovat určitou regulaci polohy 

ventilu, kdežto u výstupního je pouze dvoupolohová regulace. K přesnější analýze akčních 

členů by bylo zapotřebí měřit tlaky v hydraulických obvodech hydraulické jednotky. 


