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1 Historie spoleènosti

Spoleènosti byla zalo¾ena Maxem Brose 4. dubna 1908 v Berlínì. Jednalo se
o obchodní spoleènost s autodíly. Po první svìtové válce spoleènì s Ernstem
Jühlingem zalo¾ili v Coburgu Metallwerk Max Brose. Tato spoleènost zaèala
vyrábìt a dále distribuovat kovové díly pro automobilový a letecký prùmysl.

Bìhem 20. let probíhala výroba rùzných komponent, jako èelní skla, klak-
sony, zpìtná zrcátka, tachometry, rùzné obleèení pro motoristy. . .

Obr. 1.1: Ko¾ená motoristická maska pro ètyønohé miláèky [1]

Zakladatelé mìli zájem vìci nejen vyrábìt a prodávat, ale hlavnì vyvíjet.
V roce 1926 si spoleènost nechala patentovat mechanizmus pro stahování
oken. Po odkoupení dal¹ích potøebných práv byla zahájena výroba celého
okenního mechanizmu. Svoje uplatnìní nalezl kromì automobilù také v au-
tobusech èi vlacích.

Obr. 1.2: Mechanizmus pro manuální stahování oken [1]
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Bìhem druhé svìtové se závod zamìøil na výrobu pro Wehrmacht. Vznik-
nul tak slavný 20 litrový kanystr. V té dobì výroba zamìstnala pøes 900 pra-
covníkù. Po druhé svìtové válce byla spoleènost pod nucenou správou ame-
rické armády, která výrobu pøeorientovala na domácí spotøebièe jako trouby,
¾ehlièky . . . a také úspì¹ný psaní stroj Brosette.

Obr. 1.3: Proslulý 20 litrový kanystr [1]

V roce 1958 byla spoleènost prodána do Indie, co¾ umo¾nilo návrat k pù-
vodnímu zamìøení na automobilový prùmysl. Hlavním zdrojem pøíjmu se
opìt staly okenní mechanizmy. Ty byly pozdìji jako vùbec první doplnìny
elektrickou výbavou. Dal¹ím milníkem se stal rok 1968 díky vstupu do nového
segmentu výrobkù. Závody zaèaly vyrábìt nastavitelné sedaèky.

Na zaèátku 80. let byla zahájena výroba plastových dílù pomocí moder-
ního vstøikolisování. Tento segment výroby si spoleènost udr¾ela pouze do
konce 80. let. Na zaèátku 90. let spoleènost Brose poprvé zainvestovala do
výroby mimo Nìmecko v britském Coventry. V samotném Nìmecku vznikaly
nové výrobní závody poblí¾ montá¾ních linek Volkswagenu.
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Na pøelomu tisíciletí byla získána práva na výrobu mechanizmù zavírání
dveøí od spoleènosti Bosch. Dále byla odkoupena divize spoleènosti Conti-
nental zabývající výrobou elektromotorù a pohonù.

Obr. 1.4: Moderní elektrický zámek boèních dveøí [1]

V souèasné dobì se Brose zamìøuje na výrobu následujících dílù pro au-
tomobilový prùmysl:

• sedaèky,

• dveøní systémy,

• elektrické pohony,

• zámky.

V Èeské Republice jsou 2 výrobní závody { Kopøivnice (sedaèky) a Ro¾-
nov p. Radho¹tìm (zámky).
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2 Kontakt se spoleèností

Moje první setkání se zástupci Brose probìhlo na Dnu �rem pøi FSI. U stánku
mì oslovil Tomá¹ Hykel, vedoucí zku¹ebny zámkù a prototypové dílny. Po
del¹í rozpravì jsem si vzal kontakt a domluvil schùzku. V té dobì jsem stu-
doval zimní semestr ve 4. roèníku.

Pøi náv¹tìvì závodu v Ro¾novì pod Radho¹tìm mì provázel právì pan
Hykel. Ukázal mi èinnosti, které bych v pøípadì stá¾e vykonával. Dohodli
jsme se na spolupráci, která pokraèuje i nadále.

Obr. 2.1: Budova automatického skladu v Kopøivnici [1]
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3 Náplò práce

Bìhem letních prázdnin jsem do Brose docházel dennì. Jako první úkol jsem
dostal pájení padesáti ¾ilového datového kabelu k SCSI konektorùm. Zde bylo
velmi dùle¾ité nesplést poøadí vodièù a provìøit funkènost v¹ech kontaktù.
Bral jsem to jako

”
vstupní test\.

Obr. 3.1: Ilustraèní foto SCSI konektoru [2]

První velká výzva byl reálný test deseti zámkù. Podle speci�kace mìly
být zámky temperovány na cca 80◦C. Pøi této teplotì byly opakovanì elek-
tricky odemykány a zamykány. Dále následovalo zchlazení na pokojovou tep-
lotu s vysokou vlhkostí. Tento cyklus se opakoval nìkolik dní. Na konci byly
zámky rozebrány a bylo zhodnoceno opotøebení vnitøních souèástí, hlavnì
DC motoru.

Bìhem zimního semestru jsem se dostal k vývoji nového typu zámku
pátých dveøí. Zadání mého úkolu bylo vcelku jednoduché { vytvoøit øídící
elektroniku zámku pro pøedvádìní prototypu pøed zákazníkem.

Z dùvodù zachování tajemství nelze uvést ¾ádné konkrétní informace
o prototypu. Lze jen uvést jeho základní funkce { elektrické otevøení a pøita-
¾ení èásteènì zavøených dveøí. Druhá funkce je vyu¾ívána hlavnì ve spojení
s elektrickými pohony, které zvedají celé páté dveøe vozidla. Tento systém se
ji¾ pou¾ívá v automobilech mnoha znaèek.
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Na samém poèátku byly speci�kovány maximální rozmìry desky plo¹ných
spojù. Jako øídící èlen byla vybrána vývojová platforma Arduino, pøesnìji typ
Arduino Pro Mini. Napájení jednotky je zprostøedkováno 10 akumulátory
NiMH .

Obr. 3.2: Arduino Pro Mini (velikost 18 mm x 33 mm) [3]

Hlavním dùvodem volba Arduina Pro Mini byly jeho rozmìry a relativnì
nízká cena vzhledem k výpoèetnímu výkonu. Na obrázku na dal¹í stranì je
zapojení celého obvodu.
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Obr. 3.3: Ilustraèní schéma zapojení øídící jednotky
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Informace o stavu zámku je zprostøedkována signály z mikrospínaèù. Pro-
to¾e nelze uvést jejich poèet, je zde vyvedeno 7 vstupù. Mezi vstupy je také
zahrnuto tlaèítko S1, které inicializuje elektrické otevøení. Tlaèítko má in-
tegrované osvìtlení, které u¾ivateli signalizuje, ¾e motorem prochází proud.
Mezi procesorem a výkonovou èástí je zaøazen ochranný optoèlen.

Akèní èlen uvnitø zámku je DC motor. Zapojení obvodu umo¾òuje zmìnu
smìru otáèení pomocí RELAY2, pøepínání mezi motorickým a brzdným re¾i-
mem (RELAY1) a také sní¾ení napìtí pomocí mìnièe s výkonovým MOSFET
tranzistorem. Výchozím stavem je zabrzdìný motor (jeho kontakty jsou vy-
zkratovány).

Výstupní pin Arduina è. 10 byl zámìrnì zvolen pro øízení mìnièe. Podle
datasheetu procesoru ATmega328 umo¾òuje tento pin provoz v re¾imu 8bi-
tové nebo 16bitové pulzní ¹íøkové modulace (PWM). Lze tak nastavit ¹irokou
¹kálu výstupních frekvencí.

Prototyp hotové desky s jedním relé navíc (av¹ak bez mìnièe) je zachycen
na následujícím obrázku. Tato verze byla urèena pro star¹í typ zámku.

Obr. 3.4: První verze øídící elektroniky
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Druhá verze byla výraznì zmen¹ena a chytøeji rozvr¾ena. Spoleènì s aku-
mulátory bylo øízení umístìno do elegantního hliníkového boxu.

Obr. 3.5: Hotová øídící jednotka zámku

Jediné úskalí, které zvolený typ Arduina skrývá, je chybìjící USB pøipo-
jení. Pro nahrání programu je nutné vyu¾ít externí programátor. Zdánlivá
nevýhoda se v¹ak ukázala jako výhoda, proto¾e zamezuje neodbornému zá-
sahu do zaøízení. Její význam rostl bìhem vývoje stejnì, jako rostly nároky
na þblbuvzdornostÿ.
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4 Zhodnocení stá¾e

Bìhem nìkolika mìsícù spolupráce s Brose jsem se nauèil spoustu nových
vìcí. Kolektiv zamìstnancù zku¹ebny mì velmi dobøe pøijal mezi sebe a je
s nimi radost spolupracovat. Postupem èasu jsem se dostal k velmi zajímavým
projektùm, ve kterých èlovìk zapojí tvùrèí èinnost { a» u¾ se jedná o ma-
nuální práci nebo tøeba programování. Zku¹ebna disponuje velmi kvalitním
vybavením, ke kterému jsem se na ¹kole nikdy nedostal.
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