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Anotace: 

Tato bakalářská práce se v první části zabývá platnou legislativou 

homologačních zkoušek, zejména měřením emisí na za reálného provozu. Druhá 

část se věnuje sestavení programu na tvorbu jízdního cyklu, který splňuje 

dynamické podmínky RDE na hranici jejich platnosti dané předpisem.  
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Abstract: 

This bachelor thesis is in a first part dealing with a valid legislation of 

homologation tests, especially with measuring emissions in real traffic. A 

sechond part is dedicated to creating a program that will generate driving cycle, 

which fulfils dynamic terms of RDE on the edge of validity given by directive.  
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CVS — odběr vzorků s konstantním objemem 
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THC — celkové množství uhlovodíků  

(v * a)i — součin skutečné rychlosti vozidla na zrychlení v časovém kroku i 

[m2/s3 nebo W/kg] 

(v * apos)k [95] = VA_POS_95 — 95. percentil součinu rychlosti na pozitivní 

zrychlení 

VTP — Vědeckotechnický park (Centrum vozidel udržitelné mobility) 

WLTP — celosvětově harmonizovaná zkušební procedura pro lehká vozidla 

WLTC — celosvětově harmonizovaný zkušební cyklus pro lehká vozidla 
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1. Úvod 
 

Legislativa Evropské Unie stanoví homologační emisní zkoušky pro motorová 

vozidla, které vozidlo musí splnit pro provoz na pozemních komunikacích. Mezi 

homologační emisní zkoušky patří RDE, neboli Real Driving Emissions – Emise za 

reálného provozu. Tato zkouška se od těch laboratorních liší hlavně proto, že se 

nejvíce podobá běžné jízdě. Zároveň však zvyšuje nároky na čas a finance a tak 

je snaha o částečné snížení těchto nároků testováním v laboratoři na válcové 

zkušebně. 

Cílem práce je vytvoření programu, jenž po zadání parametrů vytvoří jízdní 

cyklus, který z dynamického hlediska dodrží hraniční podmínky RDE dané 

legislativou tak, aby bylo měření platné. Těchto hraničních podmínek nelze 

dosáhnout v běžném provozu. Proto vznikl tento program, aby byly ověřeny 

emise škodlivin na samotné hranici zkoušky.  Tento cyklus se odjede na válcové 

zkušebně a vyhodnotí se emise. Program poslouží v Centru vozidel udržitelné 

mobility k testovacím účelům. 
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2. Přehled emisních homologačních zkoušek 
 

2.1. Euro norma 

 

2.1.1. Historie 

 

Emisní předpisová báze Evropské Unie stanoví homologační normy známé pod 

označením EURO, které existují již od roku 1992. Jsou závazné a platné ve všech 

zemích Evropské unie a udávají, jaké maximální množství škodlivin může být 

obsaženo ve výfukových plynech. Emisní normy sledují a regulují množství 

oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a pevných částic 

(PM) na jeden ujetý kilometr. 

Od roku 1992 vychází nové emisní normy EURO v intervalu několika let 

a vzestupně se číslují. Pro osobní a lehké užitkové automobily se užívají normy 

číslované arabskými číslicemi, emisní normy pro autobusy a těžké nákladní 

automobily jsou označeny římskými číslicemi. 

Každá nová emisní norma je přísnější a limity škodlivin nižší. Vztahuje se ovšem 

pouze na vozidla nově uváděná na trh. Poslední emisní normou je EURO 6 z roku 

2014. [1] 

 

2.1.2. Současnost 

 

V současné době platí norma EURO 6c, nebo také 6.2. Ta vešla v platnost 1. září 

2017 pro nové typy aut a od 1. září 2018 platí pro všechna nová auta. Nahradila 

měřící cyklus NEDC (New European Driving Cycle) přesnějším měřícím cyklem 

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedures). Rozdíly v těchto 

cyklech viz. 2.2.1.1. Porovnání NEDC a WLTP. 

Současně s WLTP vešel v platnost test RDE (Real Driving Emission) pro nové typy 

aut. [2] 

 

2.1.3. Budoucnost 

 

Od 1. září 2019 vstoupí v platnost norma EURO 6d-TEMP, která stanoví faktor 

shodnosti 2,1 produkce NOx a 1,5 produkce pevných částic pro test RDE, který 

bude povinný pro všechna nová auta. Od ledna 2021 by měla vstoupit v platnost 

norma EURO 6d, která zmenšuje faktor shodnosti produkce NOx na 1,43. [3] 

Rovněž stanoví nové druhy zkoušek. Zkouška ISC (in-service conformity testing), 

neboli přeměřování spotřeby u aut používaných v provozu. Náhodně vybraná 

auta po desítkách tisíc najetých kilometrů musí stále splňovat emisní limity. 
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Zkouška EVAP zpřísňuje dosavadní zkoušku IV dle EHK OSN č. 83, kdy místo 

odpaření maximálně 4 gramů uhlovodíků za 24 hodin se nesmí odpařit více jak 

4 gramy uhlovodíku za 48 hodin. [4] 

 

 

2.2. Homologační zkoušky 
 

Předpis Evropské hospodářské komise Organizace spojených národů (EHK OSN) 

č. 83 stanoví homologační zkoušky pro motorová vozidla, které musí být splněny 

pro homologování vozidla pro provoz na pozemních komunikacích v Evropské 

Unii. 

2.2.1. Zkouška typu I – Ověření výfukových emisí po studeném startu 

 

Stěžejní zkouška homologačního procesu. Vozidlo odjede na dynamometru 

příslušný jízdní cyklus WLTP daný nařízením komise (EU) 2017/1151. Cyklus 

WLTP nahrazuje zastaralý cyklus NEDC daný předpisem EHK OSN č. 83. 

Volba cyklu WLTP závisí na poměru jmenovitého výkonu zkušebního vozidla k 

jeho hmotnosti v provozním stavu, udávaném v W/kg, a na jeho maximální 

rychlosti vmax   

• Vozidla třídy 1: poměr výkonu k hmotnosti v provozním stavu Pmr ≤ 22 

W/kg.  

• Vozidla třídy 2: poměr výkonu k hmotnosti v provozním stavu > 22, avšak 

≤ 34 W/kg.  

• Vozidla třídy 3a: poměr výkonu k hmotnosti v provozním stavu > 34 

W/kg, vmax < 120 km/h. 

• Vozidla třídy 3b: poměr výkonu k hmotnosti v provozním stavu > 34 

W/kg, vmax  ≥ 120 km/h. 

Obrázek 1: Časová linie nástupu EURO norem  [3] 
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Samotný cyklus se dělí na 4 fáze dle rychlosti: nízká (Low), střední (Medium), 

vysoká (High) a extra vysoká (Extra High). Tyto fáze jsou pro každou třídu vozidel 

rozdílné. 

V průběhu jízdy cyklu jsou odebírány výfukové exhalace pomocí Ředicího tunelu 

(CVS) do pytlů, ze kterých se posléze analyzuje a vyhodnotí emise. 

 

Příklad cyklu pro vozidla třídy 3b, vmax ≥ 120 km/h: 

 

Obrázek 2: WLTP cyklus třídy vozidel 3b [5] 

 

Příklad parametrů cyklu pro vozidla třídy 3b, vmax ≥ 120 km/h: 

 

Tabulka 1: Parametry cyklu WLTP třídy vozidel 3b [5] 
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Spolu s novým jízdním cyklem je také součástí zkoušky měření emisi za reálného 

provozu (RDE), viz. 2.3. Měření emisí za reálného provozu (RDE). 

 

2.2.1.1. Porovnání NEDC a WLTP 

 

 NEDC WLTP 

Čas cyklu 20 minut 30 minut 

Délka cyklu 11 km 23,25 km 

Fáze jízdy 
2; 66 % město, 34 % 

mimo město 

4; 52 % město, 48 % 

mimo město 

Průměrná rychlost 34 km/h 46,5 km/h 

Maximální rychlost 120 km/h 131 km/h 

Volitelná výbava auta Nebrána v potaz Brána v potaz 

Řazení rychlostních 

stupňů 

Pevně stanovené 

předpisem 

Vypočtené dle 

pohonného ústrojí 

Teplota 20–30°C 23°C 

 

 

Tabulka 2: Mezní hodnoty emisí EURO 6 [15] 

Tabulka 3: Porovnání parametrů cyklů [14] 
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Obrázek 3: Porovnání průběhů cyklů NEDC a WLTP [6] 

 

WLTP vychází z empiricky získaných, reálných údajů o jízdě na trasách v Asii, 

Evropě a v USA a má proto výrazně vyšší vypovídací hodnotu. Hodnoty spotřeby 

a emisí jsou navíc u metody WLTP zjišťovány specificky pro každé vozidlo, 

protože se v závislosti na výbavě může změnit hmotnost, odpor vzduchu a valivý 

odpor vozidla. Zohledněny jsou rovněž příplatkové výbavy. [7] 
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2.2.2. Zkouška typu II – Zkouška emisí oxidu uhelnatého při volnoběhu 

 

Vozidla, která mohou používat buď benzin, nebo LPG nebo NG/biomethan, se 

podrobí zkoušce typu II s oběma palivy. 

Maximální povolený obsah oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při 

volnoběhu je takový, jaký uvádí výrobce vozidla. Maximální obsah oxidu 

uhelnatého by nicméně neměl překročit 0,3 % obj. 

Objem oxidu uhelnatého ve výfukových plynech při zvýšených volnoběžných 

otáčkách nesmí překročit 0,2 %, přičemž rychlost motoru dosahuje minimálně 

2 000 min– 1 a lambda je 1 ± 0,03 nebo odpovídá specifikacím výrobce. [8] 

 

2.2.3. Zkouška typu III – Ověření emisí plynů z klikové skříně 

 

Nezkouší se vozidla se vznětovým motorem. 

Při zkoušce podle předpisu nesmí systém větrání klikové skříně umožňovat únik 

plynů z klikové skříně do ovzduší. [8] 

 

2.2.4. Zkouška typu IV – Stanovení emisí způsobených vypařováním z 

vozidel se zážehovými motory 

 

Zkouška emisí způsobených vypařováním je určena ke stanovení emisí 

uhlovodíků způsobených vypařováním v důsledku denního kolísání teplot, 

vypařováním z odstaveného vozidla za tepla během parkování a jízdou ve 

městě. 

Celkový výsledek zkoušky se získá sečtením hmotností emisí uhlovodíků při 

zkoušce odstavení vozidla za tepla a při 24 hodinové zkoušce ztrát způsobených 

vypařováním. [8] 

 

2.2.5. Zkouška typu V – Popis zkoušky stárnutí pro ověření životnosti 

zařízení k regulaci znečišťujících látek 

 

Ověření životnosti zařízení proti znečišťování, kterými jsou vybavena vozidla se 

zážehovými nebo vznětovými motory. 

Zkouška životnosti celého vozidla představuje zkoušku stárnutí najetím 160 000 

km. Zkouška se provádí jízdou na zkušební dráze, na silnici nebo na vozidlovém 

dynamometru. 

Výrobce může zvolit zkoušku stárnutí na zkušebním stavu.  

Jako alternativu ke zkoušení životnosti se může výrobce rozhodnout, že použije 

přidělené faktory zhoršení. [8] 
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2.2.6. Zkouška typu VI – Ověření průměrných výfukových emisí oxidu 

uhelnatého a uhlovodíků po studeném startu za nízké teploty okolí 

 

Vozidlo se umístí na vozidlový dynamometr, který je opatřen zařízením k 

simulaci zatížení a setrvačné hmotnosti. 

Zkouška se skládá z městských jízdních cyklů zkoušky typu I. Zkouška za nízké 

teploty (– 7 °C) okolí v celkové délce trvání 780 sekund se provede bez přerušení 

a začíná startem motoru. 

Během zkoušky se výfukové plyny ředí a odebírá se proporcionální vzorek. Měří 

se celkový objem zředěných výfukových plynů. U zředěných výfukových plynů 

se analyzuje oxid uhelnatý a uhlovodíky. 

Zkouška se provede třikrát. Výsledná hmotnost oxidu uhelnatého a uhlovodíků 

musí být nižší, než jsou mezní hodnoty uvedené v tabulce. [8] 

 

2.3. Měření emisí za reálného provozu (RDE) 

 

Legislativa přidává běžný provoz na silnici jako nové prostředí pro měření emisí 

a certifikaci. V porovnání se stávajícím prostředím laboratoře, které je navrženo 

pro přesnou reprodukovatelnost testů, je díky mnoha okolním vlivům (počasí, 

hustota dopravy, chodci, …) prakticky nemožné v provozu odjet dva identické 

testy. Místo toho je potřeba umět vyhodnotit data pomocí statistických metod. 

RDE legislativa vyžaduje, aby motory splňovaly emisní normy za všech 

podmínek. To zavede značné výzvy, co se týče konstrukce a kalibrace motorů. V 

tomto směru může RDE otevřít cestu alternativním technologiím stejně tak jako 

alternativním vývojovým procesům. [9] 

 

2.3.1. Podmínky testu RDE 

 

• Užitečné zatížení sestává z řidiče, spolujezdce, PEMS a dodatečné zátěže. 

Toto zatížení nesmí přesáhnout 90 % celkové hmotnosti auta. [10] 

• Vozidlo musí být v dobrém mechanickém stavu, musí být zaběhnuto a 

mít před zkouškou najeto alespoň 3 000 km. [11] 

• Nadmořská výška ≤ 700 m. n. m.; Rozšířená nadmořská výška > 700 a ≤ 

1300 m. n. m. [10] 

• Poměrný kumulativní pozitivní nárůst nadmořské výšky za celou jízdu a 

za městskou část jízdy musí být menší než 1 200 m na 100 km [12] 

• Teplota ≥ 0 °C a ≤ 30 °C; Rozšířená teplota ≥ -7 °C a < 0 °C nebo > 30 °C a ≤ 

35 °C [12] 

• Pokud je teplota nebo nadmořská výška v rozšířených podmínkách, 

použije se korelační faktor. [12] 



19 

 

• Před zahájením je třeba jízdy minimálně 30 minut a odstavení na 6 až 56 

hodin. [12] 

• Klimatizace či jiné pomocné systémy se používají běžným způsobem. 

[11] 

• Jízda ve městě: rychlost do 60 km/h; průměrná rychlost od 15 do 40 

km/h; 34 % z jízdy ± 10 % (minimálně však 29 %) [10] [12] 

• Doby zastávek, definované jako doby, kdy je rychlost vozidla nižší než 1 

km/h, musí činit 6 až 30 % doby jízdy ve městě. [12] 

• Jízda mimo město: rychlost > 60 km/h a ≤ 90 km/h; 33 % z jízdy ± 10 % 

[12] [10] 

• Jízda na dálnici: rychlost > 90 km/h a ≤ 145 km/h (odchylka +15 % (160 

km/h) méně než 3 % testu; 33 % jízdy ± 10 % [10] 

• Doba trvání jízdy se pohybuje v rozmezí od 90 do 120 minut, 

nepřerušeně. [10] 

• Minimální vzdálenost ujetá ve městě, mimo město a na dálnici je 16 km. 

[10] 

• Zkoušky emisí v reálném provozu se provádějí v pracovní dny [10] 

 

2.3.2. Mezní hodnoty emisí 

 

RDE zkouška porovnává naměřené hodnoty ze silničního provozu s těmi z cyklu 

WLTP. Díky rozdílným okolním podmínkám, resp. nahodilým situacím na silnici, 

je obtížné dosáhnout hodnot stanovených normou EURO 6. Proto předpis 

2017/1151 stanoví nepřekročitelné mezní hodnoty (NTE – not to exceed), jež se 

vypočítají jako součin mezní hodnoty emise sledované veličiny podle EURO 6 a 

CF (Conformity Factor), neboli faktoru shodnosti.  

 

𝑁𝑇𝐸𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 = 𝐶𝐹𝑝𝑜𝑙𝑙𝑢𝑡𝑎𝑛𝑡 ∗ 𝐸𝑈𝑅𝑂 − 6    (1)  [10] 

 

 

 

Tabulka 4: Přechodné faktory shodnosti [10] 
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Tabulka 5: Konečné faktory shodnosti [10] 

 

"tolerance je parametr zohledňující dodatečné nejistoty měření, které s sebou 

nese zařízení PEMS a které podléhají každoročnímu přezkumu a budou se 

revidovat v návaznosti na vylepšení kvality postupu PEMS nebo technický 

pokrok." [10] 

 

Přechodné faktory shodnosti lze použít po dobu pěti let a čtyř měsíců na žádost 

výrobce a od uplynutí dat:  

• 1. září 2014 a od 1. září 2015 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III 

a kategorie vozidel N2 pro nové typy vozidel 

• 1. září 2015 a od 1. září 2016 v případě kategorie vozidel N1 třídy II a III 

a kategorie vozidel N2 pro osvědčení o shodě v případě nových vozidel 

[10] 

N1 – Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální 

hmotností nepřevyšující 3,5 tun. 

N2 – Vozidla konstruovaná a vyrobená pro dopravu nákladů s maximální 

hmotností vyšší než 3,5 tun, ale nepřevyšující 12 tun. [13] 

 

2.3.3. Dynamické parametry 

 

Rovněž se ověřují podmínky z hlediska dynamiky jízdy: 

Dynamické parametry, jako je zrychlení a, (v · apos) nebo RPA, se při jakékoli 

hodnotě rychlosti vyšší než 3 km/h určí pomocí signálu rychlosti s přesností 0,1 

% a při frekvenci odběrů 1 Hz. [11] 

PEMS zaznamenává údaj o rychlosti po 1 sekundě. Z těchto hodnot se dále 

počítají parametry, které se dosadí do podmínek daných předpisem. 
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Výpočet:  

𝑑𝑖 =
𝑣𝑖

3,6
          𝑖 = 𝑜𝑑 1 𝑑𝑜 𝑁𝑡     (2) 

kde:  

di   je vzdálenost ujetá za časový krok i [m]  

vi  je skutečná rychlost vozidla v časovém kroku i [km/h]  

Nt   je celkový počet vzorků 

 

𝑎𝑖 = (𝑣𝑖+1 − 𝑣𝑖−1)/(2 ∗ 3,6)           𝑖 = 𝑜𝑑 1 𝑑𝑜 𝑁𝑡    (3) 

kde:  

ai  je zrychlení v časovém kroku i [m/s2
 ]. Pro i = 1: vi-1 = 0 , pro i = Nt: vi+1 = 0. 

 

(𝑣 ∗ 𝑎)𝑖 = 𝑣𝑖 ∗ 𝑎𝑖/3,6         𝑖 = 𝑜𝑑 1 𝑑𝑜 𝑁𝑡    (4) 

kde: 

(v * a)i   je součin skutečné rychlosti vozidla na zrychlení v časovém kroku i 

[m2/s3 nebo W/kg]. 

[10] 

Diskretizace: 

Po vypočtení parametrů se seřadí vzestupně podle rychlosti. Roztřídí se do 

jednotlivých rychlostních košů podle intervalů rychlosti. Město: vi ≤ 60 km/h; 

Mimo město: 60 km/h < vi ≤ 90 km/h; Dálnice: vi > 90 km/h. 

U každého rychlostního koše se vypočte průměrná rychlost 

�̅�𝑘 =
∑ 𝑣𝑖,𝑘𝑖

𝑁𝑘
, 𝑖 = 𝑜𝑑 1 𝑑𝑜 𝑁𝑘   𝑘 = 𝑢, 𝑟, 𝑚    (5) 

kde: 

Nk   je celkový počet vzorků v jednom rychlostním koši 

[11] 

Výpočet (v * apos)k [95] 

Hodnoty (v * a)i,k , kterým náleží zrychlení ai,k ≥ 0,1 m/s2 se seřadí vzestupně a 

stanoví se celkový počet vzorků v rychlostním koši Mk . Získáme (v * apos)i,k 

Nejnižší hodnotě se přiřadí 1/Mk, druhé nejnižší 2/Mk a nejvyšší Mk /Mk = 100%. 

(v * apos)k [95] je hodnota (v * apos)i,k  s j/ Mk = 95%. 
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Výpočet RPAk 

 

𝑹𝑷𝑨𝒌 = ∑ (∆𝒕 ∗ (𝒗 ∗ 𝒂𝒑𝒐𝒔)𝒋,𝒌)𝒋 / ∑ 𝒅𝒊,𝒌𝒊         𝒋 = 𝒐𝒅 𝟏 𝒅𝒐 𝑴𝒌, 𝒊 = 𝒐𝒅 𝟏 𝒅𝒐 𝑵𝒌  (6) 

 

kde: 

RPAk  je relativní pozitivní zrychlení pro podíly ve městě, mimo město a na dálnici 

v [m/s2  nebo kWs/(kg*km)]  

Δt  je časový rozdíl rovnající se 1 sekundě 

[10] 

2.3.4. Ověření platnosti jízdy 

 

Ověření (v * apos)k [95] na rychlostní koš 

Pokud platí �̅�𝑘 ≤ 74,6 𝑘𝑚/ℎ  a  (𝑣 ∗ 𝑎𝑝𝑜𝑠)𝑘[95] > (0,136 ∗ �̅�𝑘 + 14,44) jízda je 

neplatná.                (7) 

Pokud platí �̅�𝑘 > 74,6 𝑘𝑚/ℎ  a  (𝑣 ∗ 𝑎𝑝𝑜𝑠)𝑘[95] > (0,0742 ∗ �̅�𝑘 + 18,966) jízda je 

neplatná.                (8) 

 

Ověření RPAk  na rychlostní koš 

Pokud platí �̅�𝑘 ≤ 94,05 𝑘𝑚/ℎ  a  𝑅𝑃𝐴𝑘 < (−0,0016 ∗ �̅�𝑘 + 0,1755) jízda je neplatná.

                 (9) 

Pokud platí �̅�𝑘 > 94,05 𝑘𝑚/ℎ  a  𝑅𝑃𝐴𝑘 < 0,025  jízda je neplatná.     (10) 

 

 

 

Ověření celkové dynamiky jízdy pomocí metody klouzavého průměrovacího 

okénka  

K ověření celkové dynamiky jízdy se používá metoda klouzavého průměrovacího 

okénka. Zkouška je rozdělena na dílčí úseky (okénka) a následná analýza má 

určit, zda je jízda platná pro účely emisí v reálném provozu. „Normálnost“ okének 

se stanoví porovnáním jejich emisí CO2 za konkrétní vzdálenost s referenční 

křivkou získanou z emisí CO2 vozidla naměřených v souladu s postupem WLTP. 

[11] 
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Zkouška je platná, pokud jízda splňuje všechny náležité podmínky dané 

příslušnými předpisy, viz Obrázek 4 níže. Poté se přistoupí k výpočtu a ověření 

emisí. 

 

 

Obrázek 4: Ověření platnosti jízdy [11] 

 

 

 

 

3. Dílčí závěr 
 

Zkouška měření emisí za reálného provozu je dobrým nástrojem, jak ověřit 

emise z výfukových exhalací vozidel v prostředí, ve kterém se běžně pohybují na 

rozdíl od sterilních podmínek laboratoře. Přináší ovšem také řadu problémů, 

protože je časově velmi náročná, hraje zde roli spousta proměnných, které jde 

jen velmi obtížně eliminovat a předmětem diskuzí je také velikost faktorů 

shodnosti. 

Druhá část této bakalářské se věnuje výpočtovému programu na tvorbu jízdního 

cyklu, který bude splňovat podmínky RDE z hlediska dynamiky jízdy. 
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4. Tvorba programu 
 

4.1. Požadavky na program 
 

Cílem práce je vytvoření programu, který bude generovat jízdní cyklus splňující 

podmínky RDE. Tento cyklus se odjede na válcové zkušebně a vyhodnotí se 

emise z exhalací.  

Měření na vozidlovém dynamometru ve válcové zkušebně probíhá tak, že 

zkušební technik řídí vozidlo a sleduje obrazovku před sebou, po které se 

prostřednictvím vozidla bodem pohybuje po testovacím cyklu. 

Je potřeba, aby program vygeneroval hodnoty závislosti rychlosti na čase. Tyto 

hodnoty se zkopírují na válcovou zkušebnu a bude možné odjet cyklus 

vygenerovaný programem. Tento cyklus musí splňovat parametry a podmínky 

RDE dané předpisy Evropské komise 2017/1151, 2017/1154, 2017/1347 a 

2018/1832 viz. 2.3.1. Podmínky testu RDE. 

Dalšími z požadavků jsou také jednoduchost a uživatelská přívětivost. Z těchto 

důvodů je použit software Excel od firmy Microsoft. Je rozšířený a většina 

uživatelů s ním dokáže pracovat. Program musí vygenerovat cyklus na základě 

pouze nezbytných parametrů a musí umožňovat zkrácení cyklu. 

 

4.2. Postup návrhu 
 

4.2.1. Element cyklu 

 

Nejjednodušší forma cyklu je taková, která sestává z opakujícího se elementu. 

Jeden element pracovně nazývám "zub". Inspiroval jsem se jízdním cyklem 

NEDC, respektive jeho městskou částí ECE-15, viz. Obrázek 5.  

 

Obrázek 5: ECE-15 [8] 
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Ten sestává ze tří zubů. Třetí zub zleva má dvě různá negativní zrychlení čili 

zpomalení. To pro můj účel nemá význam, protože největší vliv na sledované 

veličiny, hlavně v*apos [95] má pozitivní zrychlení. Druhý zub má, stejně jako třetí 

zub, pevně stanovené body přeřazení, což je pro účely RDE nežádoucí. Zub v 

mém programu vypadá jako zub první, viz. Obrázek 6 níže. 

 

 

Obrázek 6: Obecný zub cyklu 

 

Je tvořen konstantní výdrží na rychlosti v0 (v případě v0 = 0 km/h se jedná o 

zastavení na místě), zrychlením na rychlost v1, výdrží na v1, zpomalením na v2. 

V případě cyklického opakování jednoho zubu bude v0 = v2. 

 

4.2.2. Verze programu 0.9 

 

V této pilotní verzi jsem vytvořil příkaz, který z dosazených parametrů vytvoří 

řadu bodů tvořící cyklicky se opakující zuby, jejichž počet není nijak limitovaný, 

respektive dokud se příkaz opakuje v polích sloupce. Nyní mám vytvořený cyklus 

po bodech, který je tvořen přírůstky časových parametrů a v závislosti na nich 

parametry rychlosti. Pro RDE je však potřeba mít data po 1 Hz, tedy 1 sekundě. 

Toho jsem docílil lineární interpolací, která ke každé sekundě přiřadí příslušnou 

hodnotu rychlosti. Z těchto dat se dále vypočítají a roztřídí hodnoty dle 2.3.1. 

Podmínky testu RDE a 2.3.3. Dynamické parametry. 
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Obrázek 7: Parametry a cyklus po bodech 

 

 

Obrázek 8: Interpolované a vypočtené hodnoty 

 

V této pracovní verzi jsem si ověřil funkčnost interpolace dat a výpočtu hodnot. 

V následující verzi jsem program rozšířil o část Rural (Mimo město) a Highway 

(Dálnice). 
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4.2.3. Verze programu 1.0 

 

V této verzi došlo k zásadním změnám, co se týče rozložení zadávacích, 

výpočtových a výsledných tabulek. Pro přehlednost byl program rozdělen do tří 

karet.  

V kartě "Parametry" najdeme zadávané parametry doplněné o "Celkový čas" 

jednotlivých částí. Ten určuje konečný počet zubů, resp. délku každé části. 

Vizualizace cyklu slouží pouze jako informativní a nemá vliv na výsledek. 

Ukazuje první zub z každé části, aby bylo vidět, jestli se například čára zrychlení 

a zpomalení nekříží. Legenda grafu podle barev čar značí index parametrů "t" a 

"v". Dále zde najdeme cyklus po bodech z předchozí verze omezený celkovým 

časem a interpolované vypočtené hodnoty, viz. Obrázek 8. 

 

 

Obrázek 9: Vstupní parametry verze 1.0 

 

Karta "Hodnoty" zobrazuje interpolované hodnoty rozřazené do jednotlivých 

částí. Pod veličinou "VA_POS_95 treshold" se ukrývá rovnice (7) a (8). Podobně 

se pod veličinou "RPA_treshold" ukrývá rovnice (9) a (10). 

Poslední karta "Protokol" zobrazuje všechny sledované podmínky RDE. Jestli 

jsou vyhovující indikuje podmíněné formátování, které je vyřešeno v dalších 

verzích programu. 

Velké množství vstupních parametrů sice zajišťuje plnou nastavitelnost zubů, je 

však v rozporu s požadavkem jednoduchosti, v tomto případě zadávání. Rovněž 

omezení cyklu po bodech celkovým časem není výhodné z hlediska zmenšování 

cyklu pro účely laboratoře. V následující verzi redukuji počet vstupních 

parametrů. 
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Obrázek 10: Vypočtené hodnoty verze 1.0 

 

Obrázek 11: Výstupní protokol verze 1.0 
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4.2.4. Verze programu 1.1 

 

S verzí 1.1 přichází zásadní změna v parametrizaci zubu. Nyní je uživatelem 

zadána doba jízdy výchozí rychlostí (pro město je rovna nule = zastavení na 

místě) "t1", čas, po který vozidlo zrychluje "t2", rychlost, na kterou vozidlo zrychlí 

"v" a počet zubů "z", kterým je určena délka části. Část je Urban (Město) nebo 

Rural (Mimo město) nebo Highway (Dálnice). Karty programu jsou změněny na 

VSTUP, VÝPOČET, VÝSTUP a nově přidána karta GRAFY. Grafy v ní obsažené jsou 

závislosti rychlosti a zrychlení na čase celého cyklu. 

 

Parametrizace zubu 

S ohledem na jednoduchost jsem zvolil celkovou délku zubu (1+2+5+4) 60 s. Tím 

se zjednoduší výpočet délky části, kdy stačí vynásobit "z" a 60 s. Rovněž se tím 

zjednoduší případné zkracování cyklu. 

Abych redukoval parametry, musel jsem některé stanovit pevně. Zpomalení na 

sledované veličiny (v * apos)k [95] a RPA nemá vliv. Použil jsem zpomalení z ECE-

15, kde prostřední zub sestoupí z 32 km/h na 0 km/h za 11 sekund, viz. 4.2.1. 

Element cyklu. 

 

32 [𝑘𝑚/ℎ]

11 [𝑠]
=̃ 2,91 Tímto koeficientem dělím rychlost  

𝐶 [𝑘𝑚/ℎ]

2,91
= 𝐷 [𝑠] 

 

Obrázek 12: Vstupní parametry verze 1.1 
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Obrázek 13: Nově definovaný zub 

A = t1 [s]  E = 60 – A – B – D [s] 

B = t2 [s]  F = G [km/h] v případě standardního zubu  

C = v [km/h] F < G [km/h] v případě přechodového zubu 

D = C/2,91 [s] Pro Rural a Highway je D = (C–G)/2,91 [s] 

Přechodový zub je takový, který začíná v jedné části a končí ve druhé.  

Do karty výpočet jsem doplnil "Rozšířené parametry a pomocné hodnoty". V této 

tabulce jsou parametry pevně dané, které se v případě potřeby dají změnit. 

Běžnému uživateli však postačí parametry z karty VSTUP. Spodní rychlost 62 

km/h je G pro Rural a 92 km/h je G pro Highway. Implicitně jsou nastaveny jako 

horní hranice Urban a Rural plus tolerance dle ECE-15. 

 

 

Obrázek 14: Vypočtené hodnoty verze 1.1 
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Obrázek 15: Výstupní protokol verze 1.1 

 

V kartě VÝSTUP se nachází výstupní protokol doplněný o podmíněné 

formátování, které v případě chybné hodnoty indikuje buňku červenou barvou, 

v opačném případě buňka zůstane bílá, nebo je indikována zelenou barvou. 

 

Obrázek 16: Část grafů jízdního cyklu verze 1.1 

 

Přechodové zuby jsou dlouhé rovněž 60 s, proto je velký skok v grafu zrychlení. 

To je nutno opravit, protože to má zásadní vliv na (v * apos)k [95]. 
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4.2.5. Verze programu 1.2 

 

V této verzi jsem se pokusil o opravu zrychlení. Úsečku zrychlení přechodového 

zubu jsem dal rovnoběžnou s úsečkou zrychlení standardního zubu. Sice se 

vyřešil skokový nárůst zrychlení, ale mělo to negativní dopad na cyklus po 

bodech, což působilo problémy v ostatních výpočtech. 

 

 

Obrázek 18: Cyklus po bodech verze 1.2 

 

4.2.6. Verze programu 1.3 – Finální verze 

 

Ve finální verzi proběhlo několik malých změn. Upravil jsem grafické schéma 

karty VSTUP s ohledem na spotřebu barvy tiskárny. Rovněž je rozměrem 

přizpůsobena na tisk (při vynechání vizualizace). Parametry jsou označeny 

indexy U, R, H podle částí cyklu. 

Problém se zrychlením přechodových zubů vyřešen přidáním dalšího 

rozšířeného parametru. Nyní jsou přechodové zuby dlouhé jako součin "Délky 

zubu" a "Násobek délky př. zubu", což je implicitně 2*60 = 120 [s]. 

Celý program je přeložen do češtiny a karta VÝSTUP je přizpůsobena pro tisk. 

 

V případě, že vozidlo nebude schopné dodržet akceleraci podle křivky cyklu, lze 

předpokládat, že akceleruje maximálním zrychlením na daný převodový stupeň, 

škrticí klapka je plně otevřena a produkce emisí je v tomto případě největší. 

 

 

Obrázek 17: Přechodový zub verze 1.2 
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Jedním z požadavků je také zkrácení jízdního cyklu. Důvodem je úspora času 

vozidla stráveného na válcové zkušebně. Je nutné měřit emise exhalací 

průběžně, kdy každé hodnotě času bude náležet aktuální hodnota emisí. Díky 

cyklickému opakování zubů jízdního cyklu lze předpokládat, že pro každý zub 

jedné části budou vycházet přibližně stejné hodnoty emisí. Na vozidlovém 

dynamometru se odjede zkrácený cyklus, který sestává ze zkrácených částí 

cyklu. Z hodnot emisí náležících jednotlivým zubům části cyklu se vypočítá 

aritmetický průměr pro zkrácený počet zubů části cyklu. Nyní se vypočítá 

hodnota teoretického aritmetického průměru emisí pro jednotlivou 

nezkrácenou část cyklu.  

𝑒𝑧𝑘 =
𝑒𝑥𝑘∗𝑧𝑘

𝑥𝑘
        (k =  U, R, H)    (11) 

kde: 

exk  aritmetický průměr změřených emisí zkrácené části cyklu 

ezk aritmetický průměr hledaných emisí nezkrácené části cyklu 

zk počet zubů nezkrácené části cyklu  

yk počet zubů zkrácené části cyklu 

 

 

Obrázky programu verze 1.3 

 

 

Obrázek 19: Vstupní parametry verze 1.3 
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Obrázek 20: Vypočtené hodnoty verze 1.3 

 

 

Obrázek 21: Výstupní protokol verze 1.3 
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4.3. Manuál obsluhy programu 

 

1. Karta VSTUP. Program bez vložených parametrů. Vizualizace cyklu 

ukazuje nerelevantní grafy. Nyní je potřeba dosadit parametry do 

modrých polí. 

 

Obrázek 24: Prázdné vstupní parametry 

 

2. Karta VSTUP. Příklad dosazených parametrů. Vizualizace již ukazuje 

relevantní grafy. Nyní je potřeba zkontrolovat správnost dosazených 

parametrů v kartě VÝSTUP. 

 

Obrázek 25: Doplněné vstupní parametry 
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3. Karta VÝSTUP. Zde se nachází výstupní protokol. Zelená barva indikuje 

správnost výsledků. Pokud by jedno z polí bylo červené, je potřeba 

dosadit jiné parametry. 

 

Obrázek 26: Výstupní protokol 

4. Karta VÝPOČET. Zde je hodnota "VA_POS_95 hranice" pro každou část 

cyklu. Nyní je potřeba začít měnit parametr t2k (k=U;R;H) v kartě VSTUP. 

Postupným dosazováním hodnot se přiblížíme hranici. Čím menší číslo, 

tím větší bude "VA_POS_95". Doporučuji postup měnit hodnoty nejdříve 

v řádu sekund, poté desetin sekund a poté setin sekund. Pro přehlednost 

je správná, resp. špatná hodnota "VA_POS_95" indikována zelenou, resp. 

červenou barvou. 

 

Obrázek 27: Vypočtené hodnoty 
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5. Karta VSTUP. Postupným dosazováním parametru t2k (k=U;R;H) jsme 

získali hodnoty, pro které se hodnota "VA_POS_95" velmi blíží její hranici 

"VA_POS_95 hranice". 

 

Obrázek 28: Úprava parametru t2k 

 

6. Karta VÝPOČET. Zde můžeme vidět hodnoty "VA_POS_95" bížící se 

hranici "VA_POS_95 hranice". Nyní doporučuji zkontrolovat kartu  

VÝSTUP, zda jsou ostatní hodnoty v pořádku. 

 

Obrázek 29: Hodnoty VA_POS_95 
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7. Karta GRAFY. Zde je vidět graf celého cyklu, tedy závislost rychlosti a 

zrychlení na čase. Je dobré zkontrolovat, že se v grafech nevyskytují 

anomálie, například skokové nárůsty zrychlení. 

 

Obrázek 30: Výsledné grafy cyklu 

 

8. Závěr. Pokud je vše v pořádku, je možné zkopírovat hodnoty Rychlosti a k 

nim příslušné hodnoty Času. V kartě VSTUP je možné přidat komentář a 

vytisknout tabulku vstupních hodnot (doporučuji tisknout pouze první 

stránku, na druhé je vizualizace). V kartě VÝSTUP je možné přidat 

komentář a vytisknout výstupní protokol. 

 

Obrázek 31: Interpolované hodnoty 
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9. Rozšířené parametry a pomocné hodnoty. V kartě VÝPOČET se nachází 

tabulka parametrů napevno stanovených. Doporučuji neměnit tyto 

hodnoty, protože mohou mít negativní dopad na průběh cyklu.  

 

Délka zubu — pevně stanovená délka standardního zubu v sekundách. 

Zpomalení — pevně stanovené zpomalení zubu, definováno jako rozdíl 

horní a spodní rychlosti zubu dělený koeficientem 2,91 

Čas části — celkový čas jedné z části v sekundách 

Spodní rychlost — rychlost, na kterou se zpomaluje v části Urban nebo 

Highway 

Násobek délky př. zubu — stanoví kolikrát delší bude přechodový zub 

oproti standardnímu zubu  

 

 

Obrázek 32: Rozšířené parametry 
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5. Závěr 
 

Dle požadavků zadání jsem sestavil výpočetní program, který vytváří jízdní 

cyklus splňující podmínky RDE z hlediska dynamiky vozidla. Eliminováním 

velkého počtu vstupních parametrů se stal program jednoduchým na ovládání a 

podmínky RDE kontrolované pomocí podmíněného formátování zvyšují jeho 

přehlednost a uživatelskou přívětivost. Zároveň je délka zubu, rovna jedné 

minutě, vhodná z hlediska zkracování cyklu. Z postupného dosazování různých 

parametrů je možné usoudit, že podmínku ověření RPA není složité dodržet. Co 

ale vypovídá o jízdě na hranici daných podmínek je veličina (v * apos) [95]. Přiblížit 

se hranici této veličiny vyžaduje velké zrychlení, které má na ní naprosto zásadní 

vliv. Vliv ostatních parametrů je téměř zanedbatelný. Postupným dosazováním 

jednotek, desetinných a setinných míst parametru t2k se dosáhne přibližné 

hranice platnosti (v * apos) [95].  
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