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ANOTACE 

Tato diplomová práce v první řadě zpracovává přehled specifických funkcí a 

možností řízení hybridních vozidel. Následně je v práci navrhnuta heuristická řídicí 

strategie pro paralelní hybridní vozidla, která využívá sub-optimální numerickou metodu 

pro výpočet parametru dělení toku výkonu mezi pohonné jednotky. Na jejím základě je 

v programu Matlab/Simulink vytvořen modulární řídicí algoritmus, který je propojen 

s modelem vozidla vytvořeným v simulačním prostředí GT-ISE. Nakonec je 

prezentováno několik testů řídicího algoritmu, které demonstrují úsporu paliva řízených 

modelů hybridního vozidla ve srovnání se stejnými vozidly vybavenými pouze 

konvenčním pohonem.  

 

ABSTRACT 

The thesis compiles the overview of the specific functions and control strategies 

for hybrid electric vehicles in the first place. After that, the heuristic control strategy for 

parallel hybrid vehicle is proposed. A control strategy uses additionally sub-optimal 

numeric control method to calculate power split ratio. Based on the proposed control 

strategy, the modular control algorithm in Matlab/Simulink is developed and 

consequently connected to the vehicle model created in GT-ISE environment. At the end 

of a thesis, several tests are presented. Tests demonstrate fuel consumption reduction of 

controlled hybrid electric vehicle models in compare to similar vehicles equipped only 

with conventional powertrain. 

 

KLÍČOVÁ SLOVA: 

Paralelní hybridní vozidlo, hybridní pohon vozidla, heuristická řídicí strategie, 

řídicí algoritmus hybridního vozidla 
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Parallel hybrid electric vehicle, hybrid powertrain, heuristic control strategy, 

hybrid electric vehicle control algorithm 

  



Návrh řídicího algoritmu paralelního hybridního vozidla 

 
6 

 

Obsah: 

 Úvod a cíl .............................................................................................................................. 8 

 Problematika hybridních vozidel ........................................................................................ 10 

 Druhy hybridních pohonných ústrojí vozidel .............................................................. 10 

2.1.1 Paralelní .............................................................................................................. 10 

2.1.2 Sériové ................................................................................................................ 12 

2.1.3 Kombinované ...................................................................................................... 13 

2.1.4 Dělení podle stupně hybridizace ......................................................................... 14 

 Specifické funkce hybridních pohonů ......................................................................... 15 

2.2.1 Start-Stop ............................................................................................................ 15 

2.2.2 Posun pracovního bodu spalovacího motoru (PPB) ............................................ 15 

2.2.3 Rekuperace .......................................................................................................... 16 

2.2.4 Elektrická jízda.................................................................................................... 17 

2.2.5 Boost ................................................................................................................... 18 

 Řízení hybridních pohonných ústrojí .......................................................................... 18 

2.3.1 Heuristické .......................................................................................................... 18 

2.3.2 Optimální ............................................................................................................ 21 

2.3.3 Sub-Optimální ..................................................................................................... 25 

2.3.4 Optimalizační nástroj pro hybridní vozidla (ONHV).......................................... 28 

2.3.5 Specifika řízení plug-in hybridních vozidel ........................................................ 35 

 Přehled vozidel s paralelním hybridním ústrojím ....................................................... 36 

 Popis modulárních modelů vozidel ..................................................................................... 37 

 Obecný popis modelů .................................................................................................. 37 

 Vstupní data ................................................................................................................ 39 

 Modulární struktura ..................................................................................................... 42 

3.3.1 Řídicí jednotka spalovacího motoru .................................................................... 42 

3.3.2 Řídicí jednotka elektromotoru ............................................................................. 43 

3.3.3 Řídicí jednotka spojky ......................................................................................... 45 

 Propojení programů GT-ISE a Matlab/Simulink ........................................................ 45 

 Popis řídicího algoritmu ...................................................................................................... 47 

 Řídicí strategie a jízdní režimy pohonu....................................................................... 47 

 Definice vstupů a výstupů ........................................................................................... 49 

4.2.1 Vstupy z GT-ISE ................................................................................................. 49 

4.2.2 Vstupy z řídicích skriptů ..................................................................................... 50 

4.2.3 Výstupní hodnoty ................................................................................................ 51 

 Struktura řídicího algoritmu ........................................................................................ 51 

4.3.1 Úroveň 1: Výpočet USM pro všechny režimy ..................................................... 52 



Návrh řídicího algoritmu paralelního hybridního vozidla 

 
7 

 

4.3.2 Úroveň 2: Určení jízdního režimu a výsledného parametru USM ....................... 56 

4.3.3 Úroveň 3: Nastavení jednotlivých pohonných jednotek ..................................... 57 

 Výsledky a ověření funkčnosti řídicího algoritmu .............................................................. 60 

 Funkce kontroly převodového stupně v hybridním režimu......................................... 60 

 Test celkové funkčnosti A: Chování vozidla při startu s plně nabitou baterií............. 61 

5.2.1 Test A: Topologie P2 .......................................................................................... 61 

5.2.2 Test A: Topologie P0P4 ...................................................................................... 62 

 Test celkové funkčnosti B: Upřednostnění čistě elektrické jízdy ............................... 62 

5.3.1 Test B: Topologie P2 .......................................................................................... 63 

5.3.2 Test B: Topologie P0P4 ...................................................................................... 64 

 Test celkové funkčnosti C: Změna šířky dobíjecího pole 3 ........................................ 65 

5.4.1 Test C: Topologie P2 .......................................................................................... 65 

5.4.2 Test C: Topologie P0P4 ...................................................................................... 66 

 Závěr ................................................................................................................................... 68 

 Případné pokračování diplomové práce ...................................................................... 68 

 Seznam použité literatury .................................................................................................... 70 

 Seznam obrázků .................................................................................................................. 73 

 Seznam tabulek ................................................................................................................... 74 

 Seznam zkratek ............................................................................................................... 74 

 Přílohy ............................................................................................................................. 75 

 Příloha 1: Přehled vozidel s paralelním hybridním ústrojím ....................................... 75 

 Příloha 2: Vstupní a výstupní signály a nastavitelné parametry ŘJ SM ..................... 76 

 Příloha 3: Vstupní a výstupní signály a nastavitelné parametry ŘJ elektromotoru ..... 77 

 Příloha 4: Vstupní signály řídicího algoritmu z GT-ISE ............................................. 78 

 Příloha 5: Řídicí skript HM_limitni_hodnoty ............................................................. 79 

11.5.1 HM_limitni_hodnoty_P2 .................................................................................... 79 

11.5.2 HM_limitni_hodnoty_P0P4 ................................................................................ 79 

 Příloha 6: Řídicí skript HM_konstanty ....................................................................... 80 

11.6.1 HM_konstanty_P2............................................................................................... 80 

11.6.2 HM_konstanty_P0P4 .......................................................................................... 81 

 Příloha 7: Výstupní signály z řídicího algoritmu ........................................................ 82 

 Příloha 8: Test B – průběhy parametru USM ................................................................ 83 

11.8.1 Topologie P2 ....................................................................................................... 83 

11.8.2 Topologie P0P4 ................................................................................................... 84 

 Příloha 9: Test C – průběhy USM ................................................................................. 85 

11.9.1 Topologie P2 ....................................................................................................... 85 

11.9.2 Topologie P0P4 ................................................................................................... 86 



Návrh řídicího algoritmu paralelního hybridního vozidla 

 
8 

 

 Úvod a cíl 

Jedním z hlavních hnacích motorů vývoje v dnešním automobilovém průmyslu je 

bezesporu tlak na ekologii provozu vozidel. Nejenom v Evropě zákonodárci vydávají 

stále přísnější emisní normy, jejichž plnění je pro výrobce nemožné bez minimálně 

částečné elektrifikace produkovaných vozidel. Například v Evropě bude od roku 2021 

platit limit emisí CO2 pro osobní automobily 95 g/km, což přibližně odpovídá průměrné 

spotřebě 3,54 l nafty nebo 4,06 l benzínu na 100 km jízdy. Na podzim roku 2018 navíc 

Evropský parlament schválil další snížení limitů o 37,5 % do roku 2030. [40] 

Jednou z cest, jak dostát těmto požadavkům, je produkce vozidel s čistě 

elektrickým pohonem. Ta má ale mnohá úskalí. Těmi jsou především nízký dojezd na 

jedno nabití, dlouhá doba nabíjení, nedostatečná síť dobíjecích stanic a v neposlední řadě 

také stále podstatně vyšší cena ve srovnání s vozy vybavenými konvenčním pohonem.  

Z těchto důvodů se jeví jako výhodnější hybridní automobily. Existuje řada 

různých koncepcí a topologií hybridních pohonů. Jedno mají ale tyto koncepce společné. 

Kombinují totiž výhody vozidel konvenčních a elektrických. Hybridní vozy většinou 

stejně jako elektromobily disponují možností čistě elektrické jízdy, i když obvykle jen na 

krátkou vzdálenost. Díky tomu lokálně neprodukují žádné emise a dokážou i rekuperovat 

brzdnou energii. Baterie jsou řádově menší než v klasických elektromobilech a jejich 

nabití proto (pokud to vozidlo umožňuje) trvá kratší dobu. V takovém vozidle se navíc 

stále vyskytuje i spalovací motor, díky čemuž je dojezd srovnatelný s konvenčními vozy. 

Hybridní vozidla navíc disponují funkcí posunu pracovního bodu spalovacího motoru. To 

znamená, že díky spolupráci obou pohonných jednotek tak spalovací motor pracuje 

v oblasti své ideální účinnosti a produkuje tedy méně emisí CO2. 

Tato diplomová práce se věnuje návrhu řídicího algoritmu pro paralelní hybridní 

vozidla. Paralelní topologie byla vybrána proto, že se v současnosti jedná mezi 

evropskými automobilkami o časté řešení realizace hybridního pohonu. V rámci 

diplomové práce jsou zpracovány dva modely vozidla s topologií pohonu P2 a P0P4. 

V kapitole 2.1.1 jsou tyto topologie podrobně popsány. Hlavní myšlenkou je pak 

vytvoření heuristického řídicího algoritmu s využitím optimálních metod v programu 

Matlab/Simulink a jeho následné propojení s modely vozidel vytvořenými v prostředí 

programu GT-ISE. Zjednodušené celkové schéma simulačního programu a směry toků 

signálů jsou zobrazeny na následujícím obrázku 1. 
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Obrázek 1: Schéma simulačního programu vytvořeného v diplomové práci 

V následující kapitole se věnuji krátkému úvodu do problematiky hybridních 

vozidel. Zmiňuji se druzích hybridních topologií a pojednávám o specifických funkcích 

hybridních vozidel. Dále se v této kapitole věnuji popisu různých přístupů k řízení 

hybridního pohonného ústrojí. Nakonec jsem zpracoval stručný přehled vozidel 

s paralelním hybridním pohonem, které jsou buď již v prodeji nebo teprve představena a 

do prodeje dorazí v blízké době. 

Ve třetí kapitole podrobně popisuji modely vozidel vytvořené v programu GT-

ISE a jejich výkonové parametry. Dále v této kapitole popisuji řídicí jednotky 

jednotlivých komponent. Nakonec krátce zmiňuji možnosti propojení programů GT-ISE 

a Matlab/Simulink. 

Čtvrtá kapitola je věnována návrhu vlastní řídicí strategie a jejímu následnému 

zpracování do podoby modulárního řídicího algoritmu v programu Matlab/Simulink. 

Podrobně jsou zde popsány i vstupní a výstupní signály řídicího algoritmu. 

V páté kapitole jsem provedl několik testů s různými nastaveními řídicího 

algoritmu, abych ukázal správnou funkčnost celého simulačního modelu. Testy také 

ukazují úsporu paliva hybridních vozidel ve srovnání s vozy vybavenými konvenčním 

pohonem. 
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 Problematika hybridních vozidel 

Hybridním vozidlem se nazývá takové vozidlo, které kombinuje pro svůj pohon 

dva a více různých zdrojů energie a disponuje minimálně dvěma konvertory energie. 

V dnešní době je hybridní pohon tvořen nejčastěji kombinací spalovacího motoru a 

jednoho či více elektromotorů, s odpovídajícími zdroji energie. [3] 

 Druhy hybridních pohonných ústrojí vozidel 

Existují dva základní přístupy k popisu hybridních pohonných jednotek. Prvním 

je dělení podle uspořádání pohonných jednotek. Zde rozlišujeme sériové, paralelní a 

kombinované topologie hybridního pohonu. Druhým je popis podle stupně hybridizace 

vozidla. Tento popis je založen na množství instalovaného elektrického výkonu ve vztahu 

k nominálnímu výkonu vozidla. Níže popisuji toto uspořádání podrobněji v kapitole 

2.1.4.  

2.1.1 Paralelní 

V paralelní topologii hybridního pohonu mají obě pohonné jednotky mechanickou 

vazbu na poháněnou nápravu. Pohonné jednotky mohou pohánět vozidlo samostatně nebo 

společně. Díky tomu je možné obecně dimenzovat oba motory na nižší nominální výkon. 

Podle toho, jakým způsobem dochází k součtu výkonů dodávaných jednotlivými 

jednotkami, rozlišujeme tři typy paralelních hybridů: 

a) S propojením přes moment 

Výstupní momenty obou jednotek jsou nezávislé, ale poměr jejich úhlových 

rychlostí je pevně daný. Výstupní hřídele motorů mohou být spojeny pomocí řetězu, 

řemenu nebo soukolí s čelním ozubením. Takové uspořádání nazýváme dvouhřídelové. 

Pokud jsou ale výstupní hřídele uspořádány koaxiálně, paralelní hybridní pohon se 

nazývá jednohřídelový. 

b) S propojením přes úhlovou rychlost 

K součtu výkonů dochází v planetovém soukolí. Momentový poměr mezi oběma 

motory je tedy pevně daný převodovým poměrem planetového soukolí. Naopak úhlovou 

rychlost je možné měnit libovolně.  
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c) S propojením přes trakční sílu 

Tato paralelní topologie je charakteristická tím, že každý motor je umístěn u jiné 

nápravy a pohání jinou hnací hřídel. Řízení jednotlivých jednotek je na sobě nezávislé. 

Výstupní výkon pohonu se získá součtem trakčních sil na jednotlivých nápravách. 

V literatuře se takové uspořádání také nazývá TTR-hybrid („Through-the-Road“). 

 

Obrázek 2: Popis PHÚ pomocí pozice elektromotoru v pohonu (upraveno z [11]) 

Lze se setkat i s jiným popisem paralelního hybridního ústrojí (PHÚ), který je 

zobrazen na obrázku 2. Ten je založen na popisu pozice elektromotoru v pohonném 

ústrojí [11]. 

➢ P0: Jedná se o vozidlo vybavené integrovaným startér-generátorem. 

Takový elektromotor nahrazuje konvenční alternátor a má obecně nízký 

výkon, protože není určený pro pohon vozidla. S klikovým hřídelem může 

být spojen ozubeným nebo řemenovým převodem. Nevýhodou této 

topologie je její nízká účinnost, neboť během rekuperace dochází k toku 

energie přes SM, což zvyšuje ztráty. 

➢ P1: EM se nachází na výstupním hřídeli motoru před stupňovou 

převodovkou (°P) a spojkou S1 a nelze jej od spalovacího motoru 

mechanicky odpojit. Čistě elektrická jízda proto není proveditelná. 

Problémem je opět nižší účinnost celé topologie z důvodu nemožnosti 

odpojení SM a tím spojenými ztrátami během rekuperace. Na rozdíl od 

umístění P0 nebývá obvykle mezi SM a EM žádný převod. 
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➢ P2: V případě umístění EM do této pozice je již možné po rozepnutí 

přídavné spojky S0 spalovací motor mechanicky odpojit od hnací hřídele 

a pohánět vozidlo čistě elektricky. Účinnost celého pohonného řetězce je 

vyšší, protože EM nemusí během elektrické jízdy a rekuperace překonávat 

odpor SM. V této a ve všech předchozích topologiích slouží EM také jako 

startér SM. 

➢ P2.5: Tímto názvem nazývá společnost Magna svou hybridizovanou 

převodovku s integrovaným EM. [16] 

➢ P3: V této topologii je EM umístěn na výstupu z převodovky. Vlastnosti 

topologie jsou podobné jako u P2. I zde je možné provozovat vozidlo 

v režimu čistě elektrické jízdy, ale protože je EM trvale spojen s koly, 

musí SM disponovat samostatným startérem. 

➢ P4: Pozice P4 značí umístění EM na jiné nápravě, než kterou pohání SM. 

Výhodou tohoto umístění jsou potenciálně nižší ztráty během čistě 

elektrické jízdy a rekuperace. U takového vozidla lze navíc díky pohonu 

obou náprav docílit zlepšení jízdní dynamiky. Naopak EM v této pozici je 

obvykle spojen s koly přes jednostupňovou převodovku, a proto nemusí 

vždy pracovat s optimální účinností. Existují však i koncepty [19] a 

vozidla [20], které disponují dvoustupňovou převodovkou. Vozidla 

využívají buď samostatný EM v pozici P4 nebo kombinaci zmíněného 

elektromotoru P4 s EM v pozici P0 (tzv. topologie P0P4).  

2.1.2 Sériové 

Sériová topologie je charakteristická tím, že vozidlo je poháněno za každé situace, 

stejně jako čistý elektromobil, pouze elektromotorem. Spalovací motor žádnou 

mechanickou vazbu na kola nemá. Jeho funkcí je pouze dobíjení baterie, kdy pohání 

druhý elektromotor, který pracuje jako generátor elektrické energie. Příklad takové 

topologie je zobrazen na obrázku 3. 

Vozidlo může disponovat jedním elektromotorem a pohánět nápravu přes klasický 

diferenciál nebo dvěma elektromotory, které jsou umístěny v nábojích kol. Druhá 

varianta umožňuje vektorování točivého momentu. 
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Zásadní výhodou je, že spalovací motor lze provozovat v pracovním bodě 

s optimální účinností. Nevýhodou je naopak vícenásobná přeměna energie, díky čemuž 

je účinnost přenosu energie mezi SM a hnanou nápravou maximálně 55 %. Ve srovnání 

s paralelním uspořádáním hybridního pohonu je sériová topologie výhodnější v nižších 

rychlostech, ve vyšších je naopak výhodnější paralelní pohon. [3] 

 

Obrázek 3: Schéma sériového hybridního uspořádání [3] 

2.1.3 Kombinované 

Kombinovaná hybridní uspořádání obecně dělíme na přepínatelná a s dělením 

toku výkonu. Přepínatelná hybridní ústrojí mohou v závislosti na sepnutí spojky fungovat 

buď jako čistě paralelní nebo jako čistě sériová (na obrázku 4 vlevo). Ústrojí s dělením 

toku výkonu používají naproti tomu planetový převod (PP) s dvěma stupni volnosti.  

Planetová převodovka dělí tok výkonu mezi generátor a hnanou nápravu (obrázek 4 

vpravo). Díky tomu také takové uspořádání postrádá klasickou stupňovou převodovku. 

[3] 
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Obrázek 4:Schéma kombinovaných hybridních ústrojí (přepínatelné vlevo, s děličem toku výkonu vpravo) 

2.1.4 Dělení podle stupně hybridizace 

 S tímto popisem hybridních pohonů se lze často setkat v tiskových a 

marketingových materiálech. Zde si na obrázku 5 představujeme stupnici, která nám 

ukazuje stupeň hybridizace vozu. 

 

Obrázek 5: Dělení podle stupně hybridizace (upraveno z [2]) 

Na levém konci stojí automobil s konvenčním pohonem pomocí spalovacího 

motoru doplněný o systém Start-Stop. Takové vozidlo nazýváme „Micro-Hybrid“. Jeho 
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podíl elektrické energie na výkonu je naprosto minimální. Čím více se posouváme po 

stupnici doprava, tím více stoupá podíl elektrické energie na celkovém instalovaném 

výkonu vozidla. „Mild-Hybrid“ již disponuje funkcí posunu pracovního bodu 

spalovacího motoru, rekuperace elektrické energie a dočasného zvýšení výkonu pomocí 

elektromotoru (tj. funkce Boost). Neumožňuje však čistě elektrickou jízdu. Tu umožní až 

varianta „Full-Hybrid“. Takové vozidlo disponuje možností elektrické jízdy na krátkou 

vzdálenost a při nízkých rychlostech. Dalším stupněm je „Plug-In Hybrid“, jehož hlavní 

výhodou je možnost dobíjení akumulátoru z rozvodné sítě. Často má také větší kapacitu 

baterie než předchozí „Full-Hybrid“, a proto také vyšší dojezd v elektrickém režimu. U 

všech dosavadních variant je hlavní pohonnou jednotkou spalovací motor. U „Range-

Extenderu“ je již preferovaný pohon elektrický a spalovací motor je využíván především 

jako pohon generátoru elektrické energie. Na pravém konci stupnice leží ryzí 

elektromobil, jehož stupeň hybridizace je naopak maximální. 

 Specifické funkce hybridních pohonů 

Díky hybridizaci vozu je možné zlepšit celkovou účinnost a energetickou bilanci 

pohonu pomocí specifických funkcí, které jsou popsány níže. 

2.2.1 Start-Stop 

Jedná se základní funkci každého hybridního vozidla, která dovoluje vypnout 

spalovací motor v okamžiku, kdy se vozidlo nepohybuje. Tím dojde ke snížení emisí 

výfukových plynů. Na druhou stranu ale dochází rychlejšímu vybíjení 12 V baterie. Také 

například kompresor klimatizace, poháněný od klikového hřídele, je dočasně mimo 

provoz. Tento problém lze ale vyřešit elektrifikací daných komponent. Funkce Start-Stop 

je navíc většinou deaktivována během zahřívání motoru. 

2.2.2 Posun pracovního bodu spalovacího motoru (PPB) 

Cílem funkce posunu pracovního bodu je provoz spalovacího motoru v bodě 

s vyšší účinností, než jaká by vycházela z aktuálního zatížení. Díky kombinaci 

pohonných jednotek lze teoreticky provozovat spalovací motor hybridního vozidla 

v libovolném pracovním bodě.  

Tato funkce je popsána na obrázku 6. Z něj je patrné, že pomocí elektromotoru 

buď snižujeme zatížení spalovacího motoru (tj. snížení pracovního bodu) nebo zvyšujeme 
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zatížení spalovacího motoru (tj. zvýšení pracovního bodu). Při snižování pracovního bodu 

se obě jednotky podílí na pohonu vozu a dochází k vybíjení baterie.  Naopak během 

zvýšení pracovního bodu se přebytečná energie pomocí generátoru ukládá do 

akumulátoru pro pozdější použití. 

Posun pracovního bodu je možný buď ve směru momentu nebo podél hyperboly 

konstantního výkonu. Druhá možnost je proveditelná pouze, pokud lze spalovací motor 

mechanicky odpojit od poháněné nápravy.  

 

Obrázek 6: Princip posunu pracovního bodu spalovacího motoru (upraveno z [2]) 

2.2.3 Rekuperace 

Hybridní pohony nabízejí dále možnost uložení brzdné energie pro pozdější 

použití. Během zpomalování vozidla pracuje elektromotor jako generátor a tím 

přeměňuje brzdnou energii na elektrickou, která se následně ukládá do baterií. 

Rekuperační brzdění ovšem samo o sobě nestačí a elektrifikovaná vozidla musí být stále 

vybavena konvenčními mechanickými brzdami. Kdykoliv řidič stlačí brzdový pedál, 

vozidlo určí potřebný brzdný moment a jeho rozdělení mezi konvenční kotoučové brzdy 

a generátor. Díky tomu lze především v městském provozu, kde vozidlo často brzdí až do 

zastavení, výrazně zlepšit energetickou bilanci provozu vozidla. 

Při vývoji brzdicí strategie vozu je cílem dodržení všech bezpečnostních 

požadavků (tj. optimální rozdělení brzdných sil na kola za účelem krátké brzdné dráhy a 

stability vozidla během brzdného manévru) a současně snaha o využití maxima brzdné 
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energie k dobití akumulátoru. Množství rekuperovatelné energie závisí na aktuálním 

maximálním výkonu generátoru a také na stavu nabití baterie. 

 

Obrázek 7: Paralelní (vlevo) a sériová (vpravo) rekuperační strategie (upraveno z [4]) 

Na obrázku 7 rozlišujeme dva typy rekuperačních strategií [4]. Prvním typem je 

strategie paralelní. Zde pracuje rekuperační a mechanické brzdění současně v každém 

okamžiku. Poměr mezi oběma brzdnými mechanismy bývá obvykle konstantní, dokud 

generátor nedosáhne svého limitu. Maximální brzdný moment generátoru závisí na 

architektuře hybridního pohonu a na aktuálních otáčkách vlastního generátoru. 

Druhým typem je strategie sériová. Vozidlo rekuperuje pokaždé, kdy je 

požadovaný brzdný moment nižší než maximální brzdný moment generátoru. 

Mechanické brzdy jsou tedy deaktivovány až do doby, kdy požadovaný brzdný moment 

překročí limit generátoru. Pro aktivaci rekuperace často není potřeba stlačit pedál brzdy, 

ale stačí, že je pedál plynu v neutrální poloze. Možnost samotné rekuperace je navíc často 

deaktivována při velmi nízkých rychlostech vozidla (například 5 km/h), kdy má EM 

nízkou účinnost.  

Výhodou sériové strategie je maximální využití brzdné energie pro rekuperaci. 

Částečná nevýhoda spočívá v složitější implementaci a problematickém plnění všech 

bezpečnostních aspektů. Výběr rekuperační strategie pak závisí také na možnostech a 

parametrech celého vozidla (například maximální točivý moment generátoru). 

2.2.4 Elektrická jízda 

V závislosti na struktuře hybridního pohonu může být jednou z vlastností také 

čistě elektrická jízda. Dojezd a maximální dosažitelná rychlost během elektrického 
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režimu se liší v závislosti na koncepci pohonu a kapacitě baterie. Elektrický režim ale 

nemusí být vždy nejlepší volbou z hlediska účinnosti. 

V dnešní době se jedná o žádanou funkci, protože pokud lze spalovací motor 

mechanicky odpojit od pohonu, vozidlo pak během jízdy nevytváří žádné lokální emise.  

2.2.5 Boost 

V případě potřeby náhlé akcelerace může elektromotor podpořit spalovací motor 

a tím dočasně zvýšit výkon. Během tohoto režimu se obvykle nebere ohled na účinnost 

pohonu. 

 Řízení hybridních pohonných ústrojí 

Hybridní vozidla jsou obecně mnohem komplexnější než konvenční vozidla se 

spalovacím motorem. Manuální ovládání druhého motoru a dalších specifických 

komponent, by společně s ovládáním funkcí spalovacího motoru nejspíš vedlo k přetížení 

řidiče a k provozu vozidla v režimech s nízkou účinností. Proto jsou hybridní vozidla 

vybavena plně automatickou řídicí strategií, která řídí interakci a spolupráci všech 

jednotek ve vozidle. Cílem řídící strategie je reagovat na řidičovy jízdní požadavky tak, 

aby provoz byl co nejekonomičtější.  

Možných způsobů, jak realizovat řízení hybridního vozidla je velké množství. 

Existují ale dvě základní kritéria, podle kterých lze strategie dělit. Prvním je hledisko 

kauzality. Nekauzální řízení je takové, které potřebuje pro svou činnost detailní znalost 

budoucích jízdních podmínek. To lze docílit například ve veřejné dopravě. Kauzální 

řízení naopak budoucí jízdní profil znát nepotřebuje a reaguje na aktuální jízdní 

podmínky. Druhým je hledisko optimálnosti. Zde dělíme strategie na heuristické a 

optimální.  

2.3.1 Heuristické 

Ve vozidlech s heuristickými kontrolery závisí výběr režimu pohonu na 

intuitivních pravidlech a prahových hodnotách, které jsou v prvním kroku definovány 

pomocí zkušenosti a znalosti systému. Pravidla a prahové hodnoty zahrnují různé 

proměnné, jako například: rychlost vozidla, požadovaný trakční výkon, stav nabití baterie 

(SOC – „State of Charge“), maximální točivý moment SM, maximální točivý moment 

elektromotoru, teplota SM nebo teplota katalyzátoru.  
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Výhodou těchto strategií je jednoduchost, robustnost a relativně snadná 

implementace do vozidla. Navíc potřebují podstatně nižší výpočetní výkon než optimální 

přístupy. Právě proto většina automobilek spoléhá právě na tyto strategie [1], [8]. Jejich 

nevýhoda však spočívá v tom, že chování vozu pohonu silně závisí na zvolených 

pravidlech a prahových hodnotách. Strategie bývá často odladěna pro konkrétní jízdní 

cyklus. Nelze proto zaručit, že se vozidlo v cyklu s jinou charakteristikou bude chovat 

stejně a dosáhne svého maximálního potenciálu v oblasti úspory paliva. 

Při tvorbě heuristické strategie existují dva základní požadavky. Prvním je snaha 

o co nejvyšší účinnost celého pohonného řetězce. Proto se používá funkce posunu 

pracovního bodu spalovacího motoru, která je zmíněna v kapitole 2.2.2. Druhým 

požadavkem je udržování SOC v určitém předdefinovaném intervalu. Pokud je SOC nad 

daným intervalem, je preferován elektrický pohon a vybíjení baterie. V případě že SOC 

klesne pod interval, zapojí se do dobíjení kromě rekuperace také spalovací motor skrz 

funkci PPB. Princip prezentovaný v [5] říká, že baterie může být pomocí PPB dobita 

pouze do té míry, aby stejné množství rekuperované energie, které je již v baterii uloženo, 

mohlo být ještě jednou rekuperací dobito. 

Vlastní strategie může být popsána buď pomocí vícerozměrné mapy závislosti 

stavu pohonu na různých proměnných, nebo pomocí sady pravidel, která určují provozní 

režim pohonu. 

Jedna z nejjednodušších heuristických strategií je popsána v [7]. Autoři ji nazývají 

„Termostat (zap/vyp)“. Tato strategie je uvažována pro použití v městských autobusech 

se sériovým hybridním ústrojím, které se pohybují po předem známých trasách. Baterie 

má definovaný provozní interval SOC. SOC je udržováno v daném intervalu díky 

zapínání a vypínání SM, který pohání generátor. 

Další možná realizace heuristické strategie je prezentovaná v [6]. Na následujícím 

obrázku 8 je její zjednodušený popis pomocí vícerozměrné mapy. 
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Obrázek 8:  Heuristická strategie popsaná mapou (upraveno z [6]) 

Tato strategie je vytvořena pro paralelní hybridní ústrojí typu P2 a disponuje 

následujícími operačními režimy: 

➢ Režim EM: Pokud je požadovaný trakční výkon pod úrovní maximálního 

výkonu EM (Pem,max) a SOC baterie je vyšší než SOC,nízké, vozidlo se 

pohybuje v režimu elektrické jízdy. Spojka mezi SM a EM je v tuto chvíli 

rozpojena. 

➢ Režim SM: Vozidlo nastartuje SM a pohybuje se v režimu konvenčního 

pohonu, pokud trakční výkon překročí úroveň Psm,min a současně SOC 

je dostatečně vysoké nad prahem SOC,vysoké. 

➢ Režim PPB: Pokud nejsou splněny podmínky pro režim EM, ani SM a 

požadovaný trakční výkon je kladný, nachází se vozidlo v hybridním 

režimu. Točivé momenty obou jednotek se sčítají a probíhá funkce PPB. 

Elektromotor se tedy nachází buď v režimu motoru, nebo generátoru. 

V závislosti na stavu EM se baterie vybíjí nebo dobíjí. Mezi výše 

zmíněnými třemi režimy je zaveden hysterezní přechod, aby se zamezilo 

oscilaci při změně režimu. 

➢ Režim rekuperace: V tomto režimu se vozidlo snaží o rekuperaci 

maximálního možného množství kinetické energie během zpomalování. 
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➢ Režim plachtění: Jedná se o přechodový režim mezi pohonem a brzděním 

vozidla. V tomto režimu se baterie nedobíjí. 

➢ Režim konvenčního brzdění: Tento režim je aktivován, pokud je stav 

nabití baterie vyšší než SOC,vysoké, aby se zamezilo přebíjení baterie. 

V [8] autoři odvozují obecné vztahy pro optimální rozhodování řídicí strategie 

paralelního hybridního vozu. První vztah určuje optimální rozdělení točivého momentu 

mezi SM a EM v hybridním režimu. Druhý vztah stanovuje podmínku pro přechod mezi 

hybridním režimem a režimem čistě elektrické jízdy. Pomocí těchto vztahů pak určují 

autoři pravidla a operační mapy heuristické strategie. Simulace ukazují, že odchylka 

výsledné spotřeby paliva heuristické strategie je maximálně 2 % od globálně optimální 

hodnoty vypočtené pomocí metody dynamického programování (viz kap. 2.3.2). 

2.3.2 Optimální 

Jako optimální řídicí metody nazývají [1] a [7] metody dynamického 

programování a teorie her. Výhodou těchto metod je, že jsou schopny určit globálně 

optimální rozdělení točivého momentu mezi pohonné jednotky a stanovení převodových 

stupňů. Jejich nevýhodou je ale to, že je nelze použít pro řízení vozidla v reálném čase, 

protože potřebují znát přesný jízdní profil (platí pouze pro deterministické dynamické 

programování). Oproti heuristickým metodám navíc potřebují podstatně vyšší výpočetní 

výkon. S výhodou je lze ale použít jako etalon pro správné naladění prahů a hodnot 

heuristických strategií. 

Dynamické programování 

Nejjednodušší cestou, jak získat globální optimum řízení, je spočítat všechna 

možná řešení a vybrat to nejlepší. Přesto, že je tento přístup jednoduše 

implementovatelný, smysl dává pouze pro jednoduché problémy. Se zvyšující složitostí 

a komplexností systému exponenciálně roste počet možných řešení, a tudíž i výpočetní 

náročnost. Určení globálního optima řízení pro hybridní vozidla by touto metodou nebylo 

výpočetně možné. Proto se používá metoda dynamického programování. [1], [7], [12], 

[13], [14] 

V prvním kroku je třeba systém diskretizovat a vytvořit mřížku časových a 

stavových proměnných (obrázek 9). Takový diskretizovaný systém lze popsat 

následujícím vztahem (1). Ten říká, že stav systému 𝑥(𝑡 + 1) v čase 𝑡 + 1 závisí na 
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stavovém vektoru systému 𝑥(𝑡) (např. rychlost vozu, SOC, otáčky SM nebo EM), řídicím 

vektoru 𝑢(𝑡) (např. rozdělení točivého momentu mezi pohonné jednotky nebo převodový 

stupeň převodovky) a na operačním vektoru 𝑤(𝑡) (např. požadovaný výkon z jízdního 

cyklu). 

 𝑥(𝑡 + 1) = 𝑓(𝑥(𝑡); 𝑢(𝑡); 𝑤(𝑡)) (1) 

 

Obrázek 9: Metoda dynamického programování: krok 1 

Dále je třeba definovat cenovou funkci 𝐽. Ta definuje cenu přechodu z bodu 

mřížky v jednom časovém okamžiku do bodu ve vedlejším časovém okamžiku a může 

představovat například spotřebu paliva SM. Rovnice (2) definuje vztah pro hodnotu 

v posledním časovém kroku a pomocí v rovnice (3) se 𝐽 počítá ve všech ostatních krocích.  

 𝐽𝑁(𝑥𝑁; 𝑤𝑁) = 𝑔(𝑥𝑁; 𝑤𝑁) (2) 

 

𝐽𝑛 = 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑛∈𝑈𝑛
[𝑔𝑛(𝑥𝑛; 𝑢𝑛; 𝑤𝑛) + 𝐽𝑛+1(𝑥𝑛+1; 𝑤𝑛+1)] 

𝑛 = 𝑁 − 1, 𝑁 − 2, …  1 
(3) 

Samotný výpočet probíhá od poslední hodnoty směrem k první. Cílem výpočtu je 

najít takovou trajektorii přechodů mezi body mřížky, pro kterou bude hodnota 

𝐽 minimální. Pro analýzu plug-in hybridního vozidla lze předpokládat, že stav systému 

(tj. v tomto případě SOC) bude stejný na začátku i na konci. Konečná cenová funkce 

𝐽𝑁 bude tedy rovna 0. 
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Obrázek 10: Metoda dynamického programování: krok 2 

Na obrázku 10 je zobrazen první krok výpočtu. Hodnota cenové funkce je určena 

pro všechny body mřížky v čase 𝑡𝑁−1. Přesnost výpočtu záleží na hrubosti mřížky, proto 

musí algoritmus také umožnit interpolaci mezi jejími jednotlivými body. Výpočet musí 

také uvažovat fyzické a provozní limity jednotlivých pohonných jednotek. Na obrázku 

10 zobrazuje červená plná šipka cestu s minimální hodnotou cenové funkce 𝐽.  

 

Obrázek 11: Metoda dynamického programování: krok 3 

Druhý krok výpočtu na obrázku 11 začíná v bodě, kde byla předchozí cena 

𝐽 minimální. S ostatními hodnotami 𝐽 z kroku 𝑁 − 1 se už dále nepočítá. Díky tomu 

výpočetní náročnost se zvyšující se jemností mřížky roste lineárně.  
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Obrázek 12: Metoda dynamického programování: krok 4 

Předchozí kroky se opakují pro všechny časové okamžiky. Výsledkem je pak na 

obrázku 12 výsledná trajektorie globálně optimálního řízení daného vozidla. 

Výše popsaný postup se také nazývá deterministické dynamické programování. 

Jeho jistou nevýhodou je závislost na přesně daném jízdním cyklu. Tuto nevýhodu 

eliminuje metoda stochastického dynamického programování, která na jízdním cyklu 

nezávisí. Lze ji tedy teoreticky považovat za implementovatelnou, protože je schopna 

pracovat v reálném čase. [1], [13]  

Teorie her 

Teorie her je studie strategického rozhodování. Tato teorie se často využívá 

v ekonomii, politologii, psychologii, v počítačových vědách i v biologii [7]. Základní 

přístup přestavuje dva hráče, kteří ovlivňují stav systému a jsou zapojeni do 

nespolupracující hry. První hráč, tzv. „řidič“, volí operační proměnné pohonu 𝑤(𝑡) (např. 

rychlost vozu nebo požadovaný točivý moment). Druhý hráč, tzv. „pohon“, volí řídicí 

proměnné pohonu 𝑢(𝑡). Stav systému 𝑥(𝑡) může reprezentovat například SOC baterie. 

Délka hry je uvažována na 𝐻 + 1 kroků, kdy v každém kroku má každý hráč povolen 

pouze jeden tah. Hru začíná hráč zvaný „vůdce“ (tj. „řidič“) a druhý tah provádí 

„následovník“ (tj. „pohon“), který už se rozhoduje na základě znalosti tahu „vůdce“. 

Pomocí obdobného přístupu, jako v dynamickém programování, lze vyjádřit vztah pro 

definici optimálního tahu druhého hráče jako funkci všech možných tahů prvního hráče. 
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Stejně tak lze vyjádřit předpis pro optimální tahy prvního hráče v závislosti na stavu 

systému a kroku hry. 

Díky znalosti chování druhého hráče lze definovat řídicí algoritmus, který je 

schopen pracovat v reálném čase bez znalosti jízdního cyklu. [13] 

2.3.3 Sub-Optimální 

Mezi sub-optimální přístupy řadí [1] a [7] metody strategie minimalizace 

ekvivalentní spotřeby a prediktivního řízení. Tyto metody používají optimální přístupy, 

ale jsou schopny pracovat v reálném čase a nepotřebují znát budoucí jízdní profil. Jejich 

nevýhodou je to, že neposkytují globálně optimální výsledky. Mezi sub-optimální metody 

lze zařadit i lokální úroveň algoritmu [10], popisovanou v následující kapitole 2.3.4.  

Strategie minimalizace ekvivalentní spotřeby (ECMS) 

Aby bylo možné definovat spotřebu energie hybridního vozidla pomocí pouze 

jedné proměnné, je nutné definovat ekvivalentní faktor 𝑠0 pro tok energie z a do baterie. 

Energetický tok vynásobený tímto faktorem lze pak považovat za porovnatelný se 

spotřebou paliva v SM. Celkový výkon hybridního vozu 𝑃𝐻𝑌𝐵(𝑡, 𝑢(𝑡), 𝑠(𝑡)) se pak určí 

pomocí následujícího vztahu. [1] 

 𝑃𝐻𝑌𝐵(𝑡, 𝑢(𝑡), 𝑠(𝑡)) = 𝑃𝑝𝑎𝑙(𝑤(𝑡), 𝑢(𝑡)) + 𝑠0𝑃𝑒𝑐ℎ(𝑤(𝑡), 𝑢(𝑡)) (4) 

Člen 𝑃𝑝𝑎𝑙(𝑤(𝑡), 𝑢(𝑡)) značí chemický výkon spotřebovaného paliva a 

𝑃𝑒𝑐ℎ(𝑤(𝑡), 𝑢(𝑡)) definuje elektrochemický výkon baterie. Pro tento vztah je v každém 

okamžiku nalezena taková hodnota řídicí proměnné 𝑢(𝑡) (např. parametr dělení točivého 

momentu), pro kterou je hodnota vztahu minimální. 

Pro přesnost metody je zásadní právě určení ekvivalentního faktoru 𝑠0. Jednou 

z možností je offline výpočet faktoru 𝑠0 pro různá jízdní schémata (např. městská, 

meziměstská a dálniční jízda). Jízdní schéma může být definováno až 24 parametry, 

kterými může být například průměrná rychlost, doba, po kterou vozidlo stojí nebo celková 

délka jízdy. Během provozu v reálném čase algoritmus neustále na základě těchto 

parametrů vyhodnocuje, které z uložených jízdních schémat je nejblíže tomu aktuálnímu. 

Na základě toho pak algoritmus přepíná mezi jednotlivými hodnotami 𝑠0. [1] 
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Jiný přístup je takový, který vyhodnocuje hodnotu ekvivalentního faktoru 𝑠(𝑡) 

v reálném čase na základě aktuálních jízdních podmínek. Jednou z možností je výpočet 

pomocí rovnice (5). [1] 

 𝑠(𝑡) = 𝑠𝑡 − 𝑘(𝑆𝑂𝐶𝑎𝑘𝑡 − 𝑆𝑂𝐶𝑐í𝑙) (5) 

Zde je ekvivalentní faktor určen na základě odchylky aktuálního SOC od cílové 

hodnoty. Proměnná 𝑠𝑡 zde určuje první odhad a 𝑘 laditelný koeficient.  

Prediktivní řízení 

Jak již bylo zmíněno výše, globálně optimálního řízení lze dosáhnout, pokud 

algoritmus předem zná kompletní jízdní profil. Takový přístup se dá použít v městské 

hromadné dopravě, kde jsou trasa a jízdní podmínky jednoduše odhadnutelné. Při 

provozu osobního automobilu jsou ale budoucí jízdní podmínky známé zřídka a jejich 

odhad musí probíhat v reálném čase. Na to se používá metoda prediktivního řízení. Tato 

metoda se používá už od 80tých let minulého století pro řízení procesů v chemičkách a 

ropných rafineriích [7]. V automobilových aplikacích tato metoda v závislosti na znalosti 

budoucího převýšení trasy, délky trasy, dopravních informací a omezení odhaduje 

budoucí požadovaný trakční výkon 𝑃𝑡(𝑡) na určitém časovém horizontu 𝑡𝑓 . Následně lze 

použít metodu dynamického programování z 2.3.2 a vypočítat optimální řízení 

hybridního vozidla pro časový horizont  𝑡𝑐 < 𝑡𝑓 [1], [15]. Vliv prediktivního řízení je 

naznačen na následujícím obrázku 13. Zde vozidlo na základě znalosti převýšení 

preferuje elektrický pohon pro jízdu do kopce s vědomím, že během následující jízdy 

z kopce energii do baterie zpět narekuperuje.  

 

Obrázek 13: Prediktivní řízení (upraveno z [15]) 

Prediktivní řízení lze využít i ve strategii minimalizace ekvivalentní spotřeby pro 

výpočet ekvivalentního faktoru, který bere v úvahu budoucí jízdní podmínky. [1], [15] 
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Mezi sub-optimální metody lze dále zařadit i metodu řízení prezentovanou 

v dizertační práci [5]. Jejím cílem je vytvoření takového řídicího algoritmu, který 

s minimálními výpočetními nároky definuje strategii, pomocí níž vozidlo dosáhne 

spotřeby paliva blízké globálně optimální hodnotě. Řízení je definováno jako dobíjecí 

strategie baterie, která je popsaná jednotlivými dobíjecími poli. Jejich velikost závisí na 

SOC a rychlosti vozidla. V každém dobíjecím poli je určena hodnota nabíjecího nebo 

vybíjecího výkonu, která definuje velikost PPB. 

 

Obrázek 14: Stanovení dobíjecích polí v (upraveno z [5]) 

V úrovni Vybíjení 2 je intenzita vybíjení maximální a EM se v každém režimu 

podílí na pohonu vozidla. V poli Vybíjení 1 je vybíjení méně intenzivní. EM především 

podporuje SM a celková účinnost pohonu je nižší. Na úrovni Bez vybíjení nedodává EM 

žádný výkon. Energie z baterie se spotřebovává pouze na pohon příslušenství (např. 

kompresor klimatizace). V úrovni Palubní síť již dochází k dobíjení baterie, ale pouze 

tak, aby se pokryly energetické požadavky palubní sítě. Oblast Nabíjení 1 už značí cílené 

dobíjení baterie spalovacím motorem. V této oblasti ale není potřeba dobíjení urgentní a 

dobíjení je tedy orientováno na co nejvyšší účinnost. Pole Nabíjení 2 se vyznačuje střední 

intenzitou dobíjení. To je opět orientováno na vysokou účinnost, ale ta už nehraje tak 

důležitou roli jako v předchozím případě. Pole Nabíjení 3 je naopak charakterizováno 

urgentní potřebou dobíjení. Elektrická jízda je zakázána a cílem je dobít baterii co 

nejrychleji bez ohledu na účinnost. 
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Zalomení křivky proměnné SOCCÍL omezuje dobíjení baterie v poli Nabíjení 1. Ve 

vyšší rychlosti totiž roste množství kinetické energie, kterou je možné rekuperovat. Proto 

není nutné dobíjet pomocí SM, díky čemuž se snižuje celková spotřeba paliva. 

Definice nabíjecích výkonů pro oblasti nabíjení je založena na analýze účinností 

během nabíjecího procesu. Obecně je cílem řídit PPB takovým způsobem, aby byly ztráty 

co nejnižší. To však nutně neznamená, že účinnost SM je maximální možná. Z důvodu 

konfliktu mezi intenzitou a účinností dobíjení jsou definována tři dobíjecí pole. Vybíjecí 

výkony pro pole vybíjení jsou definovány pomocí strategie minimalizace ekvivalentní 

spotřeby.  

2.3.4 Optimalizační nástroj pro hybridní vozidla (ONHV) 

V [9], [10] prezentují autoři metodu, pomocí níž lze rychle a účinně najít globální 

optimum rozdělení výkonu mezi primární (SM) a sekundární (EM) pohonnou jednotku. 

První hlavní vlastností tohoto algoritmu je vyjádření účinností všech pohonných jednotek 

pomocí regresního vztahu namísto obvyklého vyjádření pomocí vyhledávacích tabulek. 

To umožňuje analytické hledání extrémních hodnot účinností. Díky standardizaci 

regresních vztahů pro všechny jednotky se navíc zjednodušuje proces hledání derivací 

pro numerický výpočet. 

Druhou hlavní vlastností je rozdělení algoritmu na lokální a globální úroveň. Na 

lokální úrovni se analyticky určí optimální přiřazení rychlosti (schéma řazení) a optimální 

rozdělení točivého momentu v daném okamžiku. Během lokální optimalizace jsou 

uvažovány fyzické limity ústrojí (např. maximální moment EM). Na globální úrovni 

algoritmus ohodnotí pomocí přístupu „eco-routing“ všechny možné trasy a najde 

optimální jízdní profil. Současný algoritmus je založen na prediktivním modelu řízení a 

na metodě dynamického programování. Propojení mezi lokální a globální úrovní je 

zajištěno pomocí předvídání energetických nákladů předchozího dobíjení nebo 

budoucího vybíjení baterie. Vzdálenost, na kterou algoritmus předvídá, patří mezi 

parametry globální optimalizace. 

Ve své práci používám pouze postupy z lokání úrovně této metody, proto se dále 

budu věnovat pouze jim. V první řadě je třeba definovat regresní popis účinností SM a 

EM. Účinnost SM lze vyjádřit pomocí prací nebo středních efektivních tlaků ve válci 

podle následujícího vzorce (6), kde člen 𝑝𝑒 vyjadřuje střední efektivní tlak ve válci, člen 

𝑝𝐹 (𝑊𝐹) značí třecí a člen 𝑞0(𝑄0) termodynamické ztráty. 
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 𝜂𝑆𝑀 =
𝑊𝑒

𝑊𝑒 + 𝑊𝐹 + 𝑄𝑂
=

𝑝𝑒

𝑝𝑒 + 𝑝𝐹 + 𝑞𝑂
 (6) 

Obdobným způsobem lze vyjádřit účinnost elektromotoru, kde se namísto 

středních efektivních tlaků použijí výkony. Člen 𝑃𝑒 značí výkon elektromotoru, člen 

𝑃𝐹 pak stejně jako v předchozím vztahu značí třecí ztráty a člen 𝑄0 ztráty elektrické. 

 𝜂𝐸𝑀 =
𝑃𝑒

𝑃𝑒 + 𝑃𝐹 + 𝑄𝑂
 (7) 

Regresní popis účinností je založen na vyjádření ztrát jednotlivých motorů pomocí 

polynomického regresního vztahu. Jednou z jeho vlastností je to, že nepočítá se 

skutečnými hodnotami úhlové rychlosti, výkonu a zatížení (tj. moment, střední efektivní 

tlak), nýbrž s jejich relativními hodnotami. Tyto relativní hodnoty jsou vztaženy ke 

konstantním nominálním hodnotám, jejichž velikost však ovlivňuje pouze výpočet 

koeficientů regresního vztahu. 

 𝜔𝑟𝑒𝑙 =
𝜔

𝜔𝑛𝑜𝑚
;  𝑃𝑟𝑒𝑙 =

𝑃𝑒

𝑃𝑛𝑜𝑚
;  𝑝𝑟𝑒𝑙 =

𝑃𝑟𝑒𝑙

𝜔𝑟𝑒𝑙
 (8) 

Součet třecích 𝑝𝐹(𝑃𝐹) a termodynamických 𝑞0 (elektrických 𝑄0) ztrát lze pak 

vyjádřit pomocí polynomického regresního vztahu, který závisí na výše zmíněných 

relativních hodnotách (8). 

 𝑝𝐹 + 𝑞𝑂 = 𝑃𝐹 + 𝑄𝑂 = (
𝐴0 + 𝐴1𝑝𝑟𝑒𝑙

𝑦1 + 𝐴2𝑝𝑟𝑒𝑙
𝑦2 + 𝐴3𝜔𝑟𝑒𝑙

𝑥1

+𝐴4𝜔𝑟𝑒𝑙
𝑥2 + 𝐴5(𝑃𝑟𝑒𝑙)

𝑧1 + 𝐴6(𝑃𝑟𝑒𝑙)
𝑧2

) ∗ 𝜔𝑟𝑒𝑙

𝑥𝑔 = 𝐽 (9) 

Aby se zamezilo nelineárnímu vztahu, všechny exponenty se na začátku vhodně 

odhadnou a jedinými neznámými zůstávají koeficienty 𝐴0 až 𝐴6. Regresní vztah je nutné 

navíc vynásobit relativní úhlovou rychlostí umocněnou na 𝑥𝑔 proto, aby byl vztah 

formálně platný jak pro SM, tak pro EM. Pokud je hodnota exponentu 𝑥𝑔 rovna 1, 

odpovídá vztah popisu ztrát SM. V případě, že je jeho hodnota naopak 0, vzniká vztah 

pro popis ztrát EM. Když nazveme vztah (9) neznámou 𝐽, lze následujícím způsobem 

zapsat účinnosti SM a EM. 
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𝜂𝑆𝑀 =

1

1 +
𝐽𝑆𝑀

𝑃𝑟𝑒𝑙

;  𝜂𝐸𝑀 =
1

1 +
𝐽𝐸𝑀

𝑃𝑟𝑒𝑙

 
(10) 

V případě, že EM pracuje v režimu generátoru, je nutné ztráty odečíst od 

vstupního mechanického výkonu 𝑃𝑒. 

 𝜂𝐺 =
𝑃𝑒 − 𝑃𝐹 − 𝑄𝑂

𝑃𝑒
 (11) 

Pro popis ztrát generátoru lze také použít vztah (9). Pomocí něj se účinnost 

generátoru vyjádří následujícím způsobem. 

 𝜂𝐺 = 1 −
𝐽𝐺

𝑃𝑟𝑒𝑙
 (12) 

V další řadě je potřeba definovat proces výpočtu optimálního dělení výkonu mezi 

pohonné jednotky. Pro paralelní hybridní topologie lze toto dělení popsat jedním 

parametrem 𝑈, který lze ale definovat více způsoby. V [1] je parametr 𝑈 definován jako 

relativní část požadovaného točivého momentu poskytovaná EM. V tom případě, je-li 

hodnota 𝑈 rovna 1, vozidlo je poháněno čistě elektricky. Je-li naopak hodnota parametru 

rovna 0, je vozidlo poháněno konvenčně pouze pomocí SM.  

V [10] je parametr 𝑈𝑆𝑀 definován opačně jako relativní část požadovaného 

výkonu vozidla dodávaná SM. Zbytek relativního výkonu, definovaný jako 1 − 𝑈𝑆𝑀, je 

relativní výkon EM. Tato hodnota slouží buď jako výstup EM v případě, že SM není 

schopen pokrýt celý požadavek na výkon, nebo jako vstupní výkon generátoru pro 

dobíjení. 

 

Obrázek 15: Parametr U definující dělení toku výkonu (upraveno z [10]) 
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Na obrázku 15 je definován rozsah hodnot parametru 𝑈𝑆𝑀  v závislosti na stavu 

pohonu. 

➢ 𝑈𝑆𝑀 > 1 (Stav 3): Vozidlo je poháněno pouze SM, u kterého probíhá PPB 

směrem nahoru. SM je tedy zatížen přídavným výkonem, kterým pohání 

generátor pro dobíjení baterie. 

➢ 𝑈𝑆𝑀 = 1: Pro tento případ je vozidlo poháněno konvenčně pouze pomocí 

SM. 

➢ 0 < 𝑈𝑆𝑀 < 1 (Stav 1): Vozidlo operuje v hybridním režimu a je poháněno 

současně SM a EM. Probíhá tedy PPB směrem dolů. 

➢ 𝑈𝑆𝑀 = 0: Je-li parametr roven 0, nachází se vozidlo v režimu čistě 

elektrické jízdy. 

➢ 𝑈𝑆𝑀 < 0 (Stav 2, Stav 3): V tomto režimu rekuperuje vozidlo kinetickou 

energii a ukládá ji jako elektrickou do baterie (Stav 2). V případě urgentní 

potřeby dobíjení baterie je možné v tomto režimu pohánět částečně 

generátor pomocí SM (Stav 3). 

Cílem optimalizace na lokální úrovni je nalezení parametru 𝑈𝑆𝑀 pro nejnižší 

možnou spotřebu energie primárního zdroje (tzn. SM). Nelze ale zajistit, zda při aktuálně 

zařazeném převodovém stupni, který vychází z řadicího schématu (např. pilový diagram), 

je spotřeba energie skutečně nejnižší. Během výpočtu je proto třeba uvažovat všechny 

relevantní převodové stupně a najít takový, pro který bude spotřeba energie nejnižší. 

Dále je třeba uvažovat během výpočtu všechny účinnosti pohonného řetězce, které 

jsou popsány v následující tabulce 1. 

𝜂𝑆𝑀/𝜂𝐸𝑀/𝜂𝐺  Mechanická účinnost SM/EM/G 

𝜂𝑃,𝑆𝑀 Účinnost přenosu energie mezi SM a výstupem °P 

𝜂𝑃,𝐸𝑀 Účinnost přenosu energie mezi EM a výstupem °P 

𝜂𝑃,𝐺 Účinnost přenosu energie mezi G a výstupem °P 

𝜂𝐶𝐻/𝜂𝐷𝐶𝐻 Účinnost přenosu energie během nabíjení/vybíjení baterie 

𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎 Účinnost přenosu energie mezi výstupem °P a koly 

Tabulka 1: Účinnosti pohonného řetězce 

Vlastní výpočet parametru 𝑈𝑆𝑀 se liší podle toho, pro jaký stav hybridního režimu 

se počítá. 
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Stav 1: Pohon vozidla kombinací SM a EM. 

Jedná se o případ, kdy obě jednotky pohání vozidlo a jejich výkony jsou tudíž 

kladné. Na začátku je třeba definovat vztah, pomocí nějž se vypočte spotřeba energie 

𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀  vozidla v [kWh/100km]. 

 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀 =
𝐹𝑛𝑜𝑚

36𝑣𝑟𝑒𝑙
[𝑈𝑆𝑀𝐾𝑆𝑀 + 𝐽𝑆𝑀 +

𝐾𝐸𝑀(1 − 𝑈𝑆𝑀)

𝜂𝐷𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅
+

𝐽𝐸𝑀

𝜂𝐷𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅
]   (13) 

 𝐾𝑆𝑀 =
𝑃𝑟𝑒𝑙

𝜂𝑃,𝑆𝑀 ∗ 𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎
; 𝐾𝐸𝑀 =

𝑃𝑟𝑒𝑙

𝜂𝑃,𝐸𝑀 ∗ 𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎
 (14) 

Ve vztahu (13) se počítá spotřeba dvou různých energií – chemické energie paliva 

a elektrické energie. Aby byly vztahy porovnatelné, je nutné vyjádřit spotřebu elektrické 

energie jako ekvivalentní spotřebě paliva. Proto jsou vztahy pro spotřebu elektrické 

energie vyděleny účinností vybíjení baterie 𝜂𝐷𝐶𝐻 a účinností předchozího dobíjení baterie 

𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅. Účinnost 𝜂𝐵,𝐺 se určí jako podíl energie naakumulované v baterii 𝑊𝐵 a chemické 

energie paliva 𝑊𝑝,𝐺, kterou se SM podílel na pohonu generátoru a dobíjení baterie. 

Vzdálenost, na kterou algoritmus předvídá a integruje tyto energie, patří mezi parametry 

optimalizace na globální úrovni. 

 𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑊𝐵

𝑊𝑝,𝐺
 (15) 

Vztah (13) je závislý na jediné proměnné, kterou je 𝑈𝑆𝑀. Lokální optimum 

spotřeby energie 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀 lze najít pomocí následující podmínky pro extrém funkce. 

 
𝑑𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀
=

𝐹𝑛𝑜𝑚

36𝑣𝑟𝑒𝑙
[𝐾𝑆𝑀 +

𝑑𝐽𝑆𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀
−

𝐾𝐸𝑀

𝜂𝐷𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅
+

1

𝜂𝐷𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐺̅̅ ̅̅ ̅

𝑑𝐽𝐸𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀
] = 0 (16) 

Vlastní výpočet parametru 𝑈𝑆𝑀 probíhá pomocí Newton-Raphsonovy iterační 

metody. 

 𝑈𝑆𝑀,  𝑘+1 = 𝑈𝑆𝑀,𝑘 −

(
𝑑𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀
)

𝑘

(
𝑑2𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀
2 )

𝑘

 (17) 
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Po určení optimální hodnoty 𝑈𝑆𝑀 je nutné zkontrolovat, zda leží v použitelné 

oblasti. Použitelná oblast je definována pomocí minimální a maximální možné hodnoty 

𝑈𝑆𝑀. Tyto limitní hodnoty závisí na maximálním výkonu SM a maximálním výkonu EM 

v daném okamžiku. 

 𝑈𝑆𝑀+,𝑚𝑖𝑛 = (1 − 𝐶𝐻)𝑚𝑎𝑥 (0; 1 −
𝑃𝐸𝑀,𝑚𝑎𝑥𝜂𝑃,𝐸𝑀𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙
) + 𝐶𝐻 (18) 

 

𝑈𝑆𝑀+,𝑚𝑎𝑥 = (1 − 𝐶𝐻)𝑚𝑖𝑛 (
𝑃𝑆𝑀,𝑚𝑎𝑥𝜂𝑃,𝑆𝑀𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙
; 1)

+ 𝐶𝐻𝑚𝑖𝑛 (
𝑃𝑆𝑀,𝑚𝑎𝑥𝜂𝑃,𝑆𝑀𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙
; +

|𝑃𝐺,𝑚𝑎𝑥|

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙𝜂𝑃,𝑆𝑀𝜂𝑃,𝐺
) 

(19) 

Parametr 𝐶𝐻 ve vztazích (18) a (19) definuje, zda SM při pohonu vozidla dobíjí 

baterii. Pro Stav 1 je jeho hodnota 0, protože SM baterii nedobíjí. 

Stav 2: Brzdění vozidla rekuperací, bez dobíjení pomocí SM. 

V tomto případě je SM vypnutý a požadovaný výkon je záporný. Postup pro 

získání parametru 𝑈𝑆𝑀 je obdobný jako v předchozím případě. Nejprve je třeba určit vztah 

pro výpočet spotřeby energie 𝐸𝐺  generátoru v [kWh/100km]. 

 𝐸𝐺 =
𝐹𝑛𝑜𝑚

36𝑣𝑟𝑒𝑙

[−𝐾𝐺(1 − 𝑈𝑆𝑀) + 𝐽𝐺]𝜂𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ (20) 

 𝐾𝐺 = −𝑃𝑟𝑒𝑙𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎𝜂𝑃,𝐺 (21) 

Ve vztahu (20) vystupuje kromě účinnosti dobíjení baterie 𝜂𝐶𝐻 také účinnost 

budoucího vybíjení baterie 𝜂𝐵,𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅. Ta je definovaná jako podíl energie 𝑊𝑒 uvolněné 

z baterie do EM a energie 𝑊𝐵. Stejně jako ve vztahu (15) řídicí algoritmus tyto energie 

předvídá a integruje na určitém časovém horizontu, který je jedním z parametrů globální 

optimalizace. 

 𝜂𝐵,𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ =
𝑊𝑒

𝑊𝐵
 (22) 

Lokální optimum využití generátoru lze opět najít z podmínky pro extrém funkce 

a jejího řešení podle Newton-Raphsonovy iterační metody. 
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𝑑𝐸𝐺

𝑑𝑈𝑆𝑀
=

𝐹𝑛𝑜𝑚

36𝑣𝑟𝑒𝑙
[𝐾𝐺 +

𝑑𝐽𝐺

𝑑𝑈𝑆𝑀
] 𝜂𝐶𝐻𝜂𝐵,𝐸𝑀̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅ = 0 (23) 

 𝑈𝑆𝑀,  𝑘+1 = 𝑈𝑆𝑀,𝑘 −

(
𝑑𝐸𝐺

𝑑𝑈𝑆𝑀
)

𝑘

(
𝑑2𝐸𝐺

𝑑𝑈𝑆𝑀
2 )

𝑘

 (24) 

I v tomto případě je opět nutné zkontrolovat, zda vypočtené optimum parametru 

𝑈𝑆𝑀 leží v použitelné oblasti. To znamená porovnat vypočtenou hodnotu s hodnotami 

limitními, které závisí maximálních výkonech pohonných jednotek. I pro tento případ je 

hodnota parametru 𝐶𝐻 rovna 0. 

 𝑈𝑆𝑀−,𝑚𝑖𝑛 = 𝑚𝑖𝑛 (0; −1 +
|𝑃𝐺,𝑚𝑎𝑥|

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎𝜂𝑃,𝐺
; −1 +

𝐶𝐻𝑃𝑆𝑀,𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑃𝑟𝑒𝑙𝜂𝑃,𝑆𝑀𝜂𝑃,𝐺
) (25) 

 𝑈𝑆𝑀−,𝑚𝑎𝑥 = 𝑚𝑖𝑛 (
−|𝑀𝑆𝑀,𝑏|𝑖𝑃,𝐾𝑖𝑃,𝑆𝑀

𝐹𝑟𝑒𝑙𝑣𝑟𝑒𝑙𝐹𝑛𝑜𝑚𝜂𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎𝜂𝑃,𝑆𝑀
; 0) (26) 

Ve vztahu pro 𝑈𝑆𝑀−,𝑚𝑎𝑥 vystupuje proměnná 𝑀𝑆𝑀,𝑏, která značí brzdný moment 

spalovacího motoru. Rozhodnutí, zda bude vozidlo bude brzdit pomocí SM v první řadě 

závisí na strategii řízení SM. 

Stav 3: SM pohání vozidlo a současně generátor pro dobíjení. V případě brzdění 

se baterie kromě rekuperované energie dobíjí i pomocí SM. 

Dobíjení baterie pomocí SM je ve srovnání s čistou rekuperací poměrně 

nevýhodné z důvodu nízké účinnosti SM ve srovnání s generátorem, která je navíc ještě 

ponížena o účinnost dobíjení. Takové dobíjení zákonitě zvyšuje spotřebu paliva. Přístup 

pro minimalizaci spotřeby energie celého pohonu, použitý pro Stav 1, zde použít nelze. 

Samotná rekuperace je výhodnější, nicméně na trase se srovnatelnými úseky stoupání a 

klesání není schopna splnit všechny požadavky na udržení konstantního SOC. Dobíjení 

pomocí SM se tedy používá buď v případě, že pomocí něj lze posunout pracovní bod SM 

do optimální oblasti nebo v případě urgentní potřeby dobíjení. 

Jak je zmíněno výše, na rozdíl od předchozích dvou případů se zde nepočítá 𝑈𝑆𝑀 

pomocí minimalizace spotřeby energie celého pohonu. Oproti tomu zde definujeme 

množství energie 𝑊𝐶𝐻, které je potřeba pro dobití baterie na požadovanou konstantní 
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hodnotu energie v baterii 𝑊𝐶𝐻,𝐵. Následně hledáme takovou hodnotu 𝑈𝑆𝑀, pro kterou je 

𝑊𝐶𝐻, a tím pádem i spotřeba paliva minimální. Množství energie 𝑊𝐶𝐻,𝐵 je jedním 

z parametrů globální optimalizace a její velikost neovlivňuje výpočet lokálního optima. 

 𝑊𝐶𝐻 =
𝑊𝐶𝐻,𝐵

𝜂𝐶𝐻
[

𝑈𝑆𝑀𝐾𝑆𝑀 + 𝐽𝑆𝑀

𝐾𝐺(1 − 𝑈𝑆𝑀) + 𝐽𝐺
−

(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑈𝑆𝑀)𝑃𝑟𝑒𝑙

2𝐾𝐺(1 − 𝑈𝑆𝑀)
] (27) 

Pro definici rovnice 𝑊𝐶𝐻 jsou použity výše uvedené vztahy (14) a (21). Vlastní 

výpočet parametru 𝑈𝑆𝑀 probíhá stejně jako v předchozích případech. Nejprve definujeme 

podmínku pro nalezení extrému funkce a následně pomocí Newton-Raphsonovy metody 

vypočteme číselnou hodnotu 𝑈𝑆𝑀 pro tento případ. 

 

𝑑𝑊𝐶𝐻

𝑑𝑈𝑆𝑀
= 𝑊𝐶𝐻,𝐵 [

𝜂𝐶𝐻(𝑈𝑆𝑀𝐾𝑆𝑀 + 𝐽𝑆𝑀) (𝐾𝐺 +
𝑑𝐽𝐺

𝑑𝑈𝑆𝑀
)

[𝜂𝐶𝐻(𝐾𝐺(1 − 𝑈𝑆𝑀) − 𝐽𝐺)]2

+
𝐾𝑆𝑀 +

𝑑𝐽𝑆𝑀

𝑑𝑈𝑆𝑀

𝜂𝐶𝐻(𝐾𝐺(1 − 𝑈𝑆𝑀) − 𝐽𝐺)
+

(1 + 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑈𝑆𝑀)𝑃𝑟𝑒𝑙

2𝐾𝐺𝜂𝐶𝐻(1 − 𝑈𝑆𝑀)2
] = 0 

(28) 

 𝑈𝑆𝑀,  𝑘+1 = 𝑈𝑆𝑀,𝑘 −

(
𝑑𝑊𝐶𝐻

𝑑𝑈𝑆𝑀
)

𝑘

(
𝑑2𝑊𝐶𝐻

𝑑𝑈𝑆𝑀
2 )

𝑘

 (29) 

Posledním krokem je, stejně v předchozích dvou případech kontrola, zda hodnota 

vypočteného optima leží v použitelné oblasti. Tento výpočet lze použít jak pro pohon 

vozidla, kdy je požadovaný výkon kladný, tak pro brzdění, kdy je požadovaný výkon 

naopak záporný. Pro pohon a kladný výkon je třeba vypočtenou hodnotu porovnat s limity 

(18) a (19) a pro brzdění a záporný výkon s limity (25) a (26). Protože cíleně dobíjíme 

pomocí SM, je nutné do všech limitních rovnic dosadit parametr 𝐶𝐻 roven 1. 

2.3.5 Specifika řízení plug-in hybridních vozidel 

Plug-in hybridní vozidla, jak již bylo zmíněno výše, disponují baterií s vyšší 

kapacitou a tím pádem i vyšším dojezdem v elektrickém režimu. Můžeme proto definovat 

dva stavy plug-in hybridního pohonu [17], jak lze vidět na následujícím obrázku 16. 
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Obrázek 16: Režimy plug-in hybridního ústrojí (upraveno z [17]) 

V prvním režimu „Charge Depleting (CD)“ dochází k vybíjení baterie z její 

maximální hodnoty SOC až po tu minimální. V tomto režimu využívá vozidlo především 

energii, kterou dříve dobilo z rozvodné sítě nebo pomocí SM. 

V druhém režimu „Charge Sustaining (CS)“ již vozidlo nemá k dispozici energii 

z rozvodné sítě a udržuje proto stav nabití baterie na konstantní úrovni nebo v určitém 

intervalu.  

 Přehled vozidel s paralelním hybridním ústrojím 

V příloze v kapitole 11.1 jsem zpracoval přehled v současnosti prodávaných nebo 

již představených vozidel s paralelním hybridním pohonem, která brzy dorazí do prodeje. 

Z tabulky je patrné, že většina z nich disponuje ústrojím typu P2 nebo P0P4. Maximální 

výkony pohonných jednotek jsou různé. Lze však pozorovat, že celkový instalovaný 

elektrický výkon je vždy nižší než výkon SM. Jeho velikost odpovídá 25–77 % velikosti 

výkonu spalovacího motoru. Průměrná hodnota pak činí 55 %. 

Kromě vozidel Hyundai Ioniq Hybrid a Kia Niro HEV, která jsou pouze full 

hybridní a mají nízkou kapacitu baterie, jsou všechna ostatní vozidla v tabulce plug-in 

hybridní. Mají proto podstatně vyšší kapacitu baterií a průměrný dojezd 51,6 km v čistě 

elektrickém režimu.  
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 Popis modulárních modelů vozidel 

 Obecný popis modelů 

Jak bylo zmíněno v úvodu, cílem práce je vytvořit modely dvou paralelních 

hybridních topologií v programu GT-ISE od společnosti Gamma Technologies, které se 

podle přehledu z kapitoly 2.4 jeví v současné době jako nejpoužívanější. Aby bylo možné 

topologie mezi sebou porovnávat, většina jejich parametrů je definována shodná. Tyto 

parametry a ostatní vstupní hodnoty modelů jsou podrobněji popsány v kapitole 3.2. 

 

Obrázek 17: Model hybridního vozidla s topologií P2 

Na obrázku 17 je zobrazen první model vozidla s paralelní hybridní topologií typu 

P2. Jedná se o vozidlo s předním pohonem, které je poháněno spalovacím motorem a 

elektromotorem EM1. Druhý elektromotor EM2, který je připojen přes ozubený převod 

ke klikovému hřídeli SM, zde plní pouze funkci startéru a na pohonu vozidla se přímo 

nepodílí. Oba elektromotory jsou poháněny elektrickou energií z baterie. Každý z motorů 

má svou vlastní řídicí jednotku (ECU, ŘJ). Tyto řídicí jednotky jsou podrobněji popsány 

v následujících kapitolách 3.3.1 a 3.3.2. Model pro zjednodušení řízení disponuje pouze 

jednou spojkou nacházející se v pozici S0. Tato spojka zajišťuje jak odpojení SM od 

pohonu pro případ čistě elektrické jízdy, tak rozjezd vozidla v konvenčním režimu. I 
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spojka je řízena řídicí jednotkou, popsanou v kapitole 3.3.3. S koly je vozidlo spojeno 

přes pětistupňovou automatickou převodovku, disponující geometrickým odstupňováním 

převodů. V těchto kapitolách, týkajících se modelů vozidel v programu GT-ISE, se 

podrobně nezmiňuji o řídicí jednotce převodovky. Ta zde obsahuje pouze schéma řazení 

ve formě pilového diagramu. Ten slouží pouze pro předvýběr požadovaného převodu. 

Konečné potvrzení nebo případná změna požadovaného převodového stupně probíhá 

v řídicím algoritmu v programu Matlab/Simulink, jenž hledá takový převodový stupeň, 

během kterého bude spotřeba energie vozidla nejnižší.  

Převodovka je spojena s blokem Vozidlo, který definuje hmotnost, rozměry a 

parametry vozidla. Také obsahuje diferenciál, poloosy, brzdy a model okolního prostředí. 

Blok Řidič definuje požadovaná stlačení jednotlivých pedálů plynu a brzdy. Dále také 

ovládá spínání a rozepínání spojky. Nakonec blok Hybrid_Manager definuje na základě 

jízdního cyklu požadovaný trakční výkon vozidla a současně zajišťuje propojení modelu 

vozidla s jeho hlavním řídicím algoritmem v programu Matlab/Simulink. Realizaci 

tohoto propojení se krátce věnuji v kapitole 3.4. 

 

Obrázek 18: Model hybridního vozidla s topologií P0P4 

Na obrázku 18 je zobrazen druhý model paralelního hybridního vozidla, který 

disponuje ústrojím typu P0P4. Většina komponent modelu je stejná, jako u předchozího 

modelu typu P2. Rozdíl je v umístění, funkci a výkonu jednotlivých elektromotorů. EM1 
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je umístěn na zadní nápravě v pozici P4. Díky tomu má vozidlo v hybridním režimu 

pohonu poháněna všechna kola. Elektromotor EM2 se již v tomto modelu podílí na 

pohonu jako Integrovaný Startér-Generátor. 

Nakonec je potřeba říct, že v obou případech se jedná se o dynamické modely 

vozidel, které simulují chování v předdefinovaném jízdním cyklu. Ve svých modelech 

testuji vozidla výhradně v jízdním režimu WLTC třídy 3. 

 Vstupní data 

VOZIDLO 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4  

Hmotnost vozu 1445 1475 kg 

Koeficient odporu vzduchu cx 0,24 - 

Čelní průřez vozidla 1,9 m2 

Valivý odpor pneumatik 0,015 - 

Dynamický průměr pneumatiky 0,3 m 
Tabulka 2: Vstupní parametry vozidla 

S ohledem na výkonové parametry jsem na základě tabulky z přílohy 11.1 zvolil 

taková vstupní data (tabulka 2), která přibližně odpovídají vozidlu Hyundai Ioniq. Tento 

vůz disponuje topologií P2 a jeho pohotovostní hmotnost je 1445 kg. Pro svůj druhý 

model s topologií P0P4 jsem pak odhadl hmotnost vozu o 30 kg vyšší. Důvodem jsou 

komponenty na zadní nápravě, které má toto ústrojí oproti verzi P2 navíc (jednostupňová 

převodovka EM a diferenciál). Koeficient odporu vzduchu 𝑐𝑥 odpovídá také vozidlu 

Hyundai Ioniq. Hodnotu čelního průřezu jsem v oficiálních materiálech nenalezl, proto 

jsem ji, stejně jako valivý odpor pneumatik a jejich dynamický průměr odhadl. [25] 

POHON 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4  

Kombinovaný elektrický výkon 54 kW 

Podíl výkonu el. a spal. 0,675 - 

Maximální výkon pohonu 134 kW 

Otáčky pro maximální výkon 5900 1/min 

Maximální rychlost 220 km/h 

SPALOVACÍ MOTOR 

Objem spalovacího motoru 1,5 dm3 

Maximální výkon SM 80 kW 

Otáčky pro maximální výkon 5900 1/min 
Tabulka 3: Vstupní data pohonu a spalovacího motoru 
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Pro potřeby simulace jsem od svého vedoucího práce obdržel data čtyřválcového 

zážehového spalovacího motoru s nepřímým vstřikováním paliva o maximálním výkonu 

80 kW v 5900 otáčkách. Potřebná data pro simulaci zahrnovala tabulku středních 

efektivních tlaků, středních třecích tlaků a měrné spotřeby paliva.  

Protože má definovaný spalovací motor poměrně nízký výkon, zvolil jsem takový 

parametr podílu mezi elektrickým a spalovacím výkonem, aby byl elektrický výkon co 

nejvyšší. Na základě rešerše z kapitoly 2.4 jsem zvolil hodnotu 0,675, která se pohybuje 

na samotné horní hranici intervalu. Takový podíl výkonů odpovídá například vozidlu 

Audi A3 e-tron nebo Volkswagen Golf GTE. Celkový instalovaný elektrický výkon má 

pak velikost 54 kW. 

ELEKTROMOTOR P2 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4  

Maximální výkon 54 - kW 

Maximální otáčky 8000 - 1/min 
Tabulka 4: Vstupní data elektromotoru pro topologii P2 

V případě topologie P2 se nachází celý instalovaný elektrický výkon v trakčním 

elektromotoru. Jedná se o motor inspirovaný elektromotorem AF-130 nabízeným firmou 

GKN [18]. Pro potřeby simulace byl tento synchronní motor s permanentními magnety, 

jehož nominální špičkový výkon je 140 kW, naškálován na hodnotu celkového 

instalovaného výkonu 54 kW (obrázek 19). Naškálovat bylo nutné kromě křivky 

špičkového momentu i křivku trvalého momentu a tabulku ztrátových výkonů. 

 

Obrázek 19: Škálování křivky špičkového točivého momentu EM 
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ELEKTROMOTOR P0 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4  

Maximální výkon - 13,5 kW 

Maximální otáčky - 8000 1/min 

ELEKTROMOTOR P4 

Maximální výkon - 40,5 kW 

Maximální otáčky - 8000 1/min 

Stálý převod - 4,11 - 
Tabulka 5: Vstupní data elektromotorů pro topologii P0P4 

V případě topologie P0P4 je celkový instalovaný výkon rozdělen ve 

zvoleném poměru 25:75 mezi dva elektrické motory. Menší výkon připadá na 

elektromotor v pozici P0, který slouží k dobíjení baterie a zároveň také jako startér SM. 

Podrobná data obou motorů jsem získal naškálováním stejného elektromotoru AF-130, 

jako v případě elektromotoru P2. 

Pro motor v pozici P4 jsem musel dále určit jeho stálý převod. Na rozdíl od 

motorů, které jsou umístěny před převodovkou, musí být totiž schopen pohánět vozidlo 

v celém jeho rychlostním rozsahu. Jeho velikost jsem vypočetl pro zvolenou maximální 

rychlost vozidla z tabulky 3 a maximální otáčky EM. Jak je zmíněno v kapitole 2.1.1, 

existují i vozidla, která používají pro samostatný elektrický pohon nápravy 

dvoustupňovou převodovku. Tento případ jsem se ale rozhodl neuvažovat.  

BATERIE 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4  

Kapacita 28 Ah 

Kapacita 7,7 kWh 
Tabulka 6: Vstupní data baterie 

V obou modelech uvažuji baterii skládající se z 75 článků, jejíž výsledná kapacita 

je 7,7 kWh. Baterie je v modelu definována pomocí napětí samostatného článku a jeho 

vnitřního odporu. Tyto hodnoty jsem také obdržel od svého vedoucího práce. 
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PŘEVODOVKA 

Typ paralelní hybridní topologie P2 P0P4   

Typ 5 st., automatická 

Odstupňování převodů geometrické 

Řadicí schéma: horní hranice otáček 2750 1/min 

Řadicí schéma: dolní hranice otáček 1500 1/min 

1. převod 3,538 - 

2. převod 2,125 - 

3. převod 1,36 - 

4. převod 1,029 - 

5. převod 0,72 - 
Tabulka 7: Vstupní data převodovky 

Stejná je pro oba modely také převodovka. Převodové poměry jsem použil 

z podobného modelu vozidla z knihovny vzorových modelů programu GT-ISE. Hranice 

otáček pro řadicí schéma jsem odhadl na základě chování vozidla během jízdního cyklu. 

 Modulární struktura 

Vytvoření modelů jako modulárních bylo hlavním cílem během jejich tvorby. 

Modularita modelu je zajištěna především řídicími jednotkami jednotlivých komponent. 

Díky nim lze model jednoduše přestavět na libovolnou hybridní topologii, protože jejich 

fungování na vlastním typu hybridního ústrojí nezáleží. Řídicí jednotky SM a EM jsou 

navíc vytvořeny jako „template“ v programu GT-ISE. To znamená, že s nimi může 

uživatel pracovat stejně, jako s jakýmkoliv jiným blokem dostupným v knihovně 

programu GT-ISE. Uživatel tedy může upravovat pouze klíčové parametry a vlastní 

logika uvnitř řídicí jednotky zůstává netknutá. 

Výstupními hodnotami z řídicího algoritmu v programu Matlab/Simulink jsou 

mimo jiné požadované velikosti výkonu jednotlivých pohonných jednotek. Proto také 

vstupními hodnotami do řídicích jednotek jsou požadované hodnoty výkonů. 

3.3.1 Řídicí jednotka spalovacího motoru 

ŘJ spalovacího motoru v první řadě určuje maximální a minimální hodnoty 

točivého momentu a výkonu v daném okamžiku. Pokud velikost požadovaného výkonu 

překračuje tyto limitní hodnoty, dojde k jeho adekvátní úpravě. K přerušení poskytování 

výkonu dojde také během procesu změny převodu v převodovce.  
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Dále ŘJ řídí proces startování a vstřikování paliva do motoru. Pokud řídicí 

algoritmus vyšle signál, požadující nastartování SM, dojde k zapnutí startéru. Vlastní 

funkce startéru je definovaná v ŘJ elektromotoru v následující kapitole 3.3.2. Jakmile 

otáčky SM dosáhnou hodnoty pro odpojení startéru, zapne se vstřikování. Poté ještě běží 

po dobu 1 vteřiny startér souběžně se vstřikováním.  Díky tomu dosáhne SM vhodných 

otáček předtím, než je připojen k pohonu (viz kapitola 3.3.3). [38] 

V další řadě disponuje ŘJ funkcí start/stop. Ta je definována tak, že minimální 

doba provozu SM je stanovena na 20 vteřin. Po uplynutí této doby se SM, pokud od něj 

není požadován výkon, vypne. Další funkcí je možnost nastavení různých volnoběžných 

otáček v závislosti na teplotě SM. Tato funkce je ale v mé ŘJ deaktivována, protože jsem 

nedisponoval teplotním modelem SM. 

Informační funkcí ŘJ je navíc počítadlo startů spalovacího motoru a v závislosti 

na funkci start/stop také doba provozu SM. 

 

Obrázek 20: Vstupní a výstupní signály ŘJ SM 

Na obrázku 20 jsou popsány signály vstupující a vystupující z ŘJ. Jejich podrobný 

seznam a tabulka nastavitelných parametrů se nachází v příloze v kapitole 11.2. Z přílohy 

je patrné, že ŘJ disponuje více výstupy, než kolik je jich v simulaci použito. Proto je ŘJ 

vhodná pro jakoukoliv metodu řízení SM. 

3.3.2 Řídicí jednotka elektromotoru 

ŘJ elektromotoru, stejně jako předchozí ŘJ spalovacího motoru, určuje v první 

řadě limitní hodnoty točivého momentu a výkonu elektromotoru. ŘJ rozlišuje 

mechanický limit EM, definovaný křivkou maximálního a minimálního točivého 

momentu a elektrický limit, který je definovaný maximálním elektrickým výkonem 

baterie. Pokud hodnota požadovaného výkonu překračuje tyto limitní hodnoty, dojde 
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k její adekvátní úpravě. Tok elektrické energie do EM je také přerušen během procesu 

změny převodu v převodovce. 

Další funkcí ŘJ je časové omezení poskytování špičkového točivého momentu. 

V datových listech elektromotorů bývá tato informace běžně uváděna [18]. Pokud dojde 

k překročení povolené doby použití špičkového výkonu, dojde k jeho omezení na 

hodnotu trvalého výkonu na definovanou dobu 20 s, která představuje chlazení 

elektromotoru. Po uplynutí doby chlazení již může EM opět dodávat výkon ze špičkové 

oblasti. 

V návaznosti na ŘJ SM disponuje tato jednotka také funkcí startéru SM. Ten je 

zde definovaný pomocí PID regulátoru, který v závislosti na rozdílu požadovaných 

otáček (tzn. otáčky pro odpojení startéru) a aktuálních otáček SM určuje potřebný výkon 

startéru. 

 

Obrázek 21: Vstupní a výstupní signály ŘJ EM 

Na předchozím obrázku 21 jsou zobrazeny signály vstupující a vystupující z ŘJ. 

Jejich podrobný popis a tabulku nastavitelných parametrů lze nalézt v příloze v kapitole 

11.3. I zde, stejně jako u předchozí ŘJ, disponuje ŘJ elektromotoru více výstupy, než je 

použito v simulaci. EM lze díky tomu řídit libovolně buď pomocí točivého momentu nebo 

výkonu.  

Dále je z tabulky nastavitelných parametrů patrné, že jsou připraveny dvě verze 

ŘJ. První verze pracuje s křivkami maximálního špičkového a trvalého točivého 

momentu. V případě, že není dostupná křivka trvalého momentu, je připravena verze 2. 

Ta definuje trvalý točivý moment pomocí konstantního parametru podílu momentu 

trvalého a špičkového. V mých modelech používám pouze verzi 1 ŘJ.  
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3.3.3 Řídicí jednotka spojky 

ŘJ spojky řídí spínání a rozepínání spojky. Primárně je ovládání spojky 

definováno signálem z bloku Řidič. Ten však nerespektuje potřebu rozepnutí spojky pro 

režim čistě elektrické jízdy. V tomto režimu tedy ŘJ udržuje spojku rozepnutou. 

Druhou funkcí ŘJ je udržování rozepnuté spojky po dobu, kdy je zapnutý startér. 

Díky tomu nedojde k připojení SM k pohonu dříve, než po uplynutí 1 s přechodného 

stavu, kdy běží startér současně se vstřikováním (viz kapitola 3.3.1).  

 Propojení programů GT-ISE a Matlab/Simulink 

Pro realizaci propojení modelu vozidla v programu GT-ISE a jeho řídicího 

algoritmu v programu Matlab/Simulink jsem postupoval podle návodu dostupného uvnitř 

programu GT-ISE [39]. Existují dva základní postupy, jak toto propojení provést. 

V prvním případě se celá simulace spouští z prostředí programu GT-ISE. Výhodou tohoto 

postupu je možnost v rámci jedné simulace provést výpočet pro různé sady parametrů 

(použití tzv. „Case Setup“). 

Druhou možností je spouštění simulace z programu Matlab/Simulink. Při použití 

tohoto postupu se již každá simulace spouští pouze s jednou sadou parametrů. Ve své 

práci jsem zvolil právě tento postup. Důvod proto byl takový, že model vozidla 

v programu GT-ISE jsem měl vytvořený dříve než samotný řídicí algoritmus. Během jeho 

tvorby a následného odlaďování pak pro mě bylo jednoduší spouštět simulaci přímo 

z prostředí programu Matlab/Simulink. 

              

Obrázek 22: Bloky zajišťující propojení programů (vlevo: GT-ISE; vpravo: Matlab/Simulink) 
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Na předchozím obrázku 22 jsou zobrazeny bloky, které zajišťují propojení obou 

programů. Vlevo je zobrazen blok z programu GT-ISE. V něm je potřeba definovat 

signály, které se budou posílat do Simulinku a také signály, které budou ze Simulinku 

přijímat. Blok vpravo zobrazuje komponentu, která zastupuje model z programu GT-ISE 

v Simulinku. Do této komponenty je třeba v první řadě načíst požadovaný model vozidla 

z GT-ISE. Dále je třeba definovat časový krok výpočtu, počet vstupů a výstupů a 

pořadové číslo sady parametrů z „Case Setup“.  
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 Popis řídicího algoritmu 

 Řídicí strategie a jízdní režimy pohonu 

V první řadě jsem definoval požadované jízdní režimy vozidla. Ve své heuristické 

řídicí strategii uvažuji 6 různých jízdních režimů ústrojí a všechny jsou popsány pomocí 

řídicího parametru 𝑈𝑆𝑀, který je definovaný v kapitole 2.3.4. 

➢ Čistě elektrická jízda: 𝑈𝑆𝑀 = 0. Při čistě elektrické jízdě je SM vypnutý a 

spojka S0 je rozepnuta. 

➢ Hybridní režim, stav 1: 0 < 𝑈𝑆𝑀 < 1. V tomto režimu dochází k PPB SM 

směrem dolů. Rozdělení toku výkonu mezi jednotlivé pohonné jednotky 

je určeno pomocí metody popsané v kapitole 2.3.4. 

➢ Hybridní režim, stav 3: 𝑈𝑆𝑀 > 1. I v tomto režimu dochází k PPB SM, ale 

směrem nahoru a určení parametru 𝑈𝑆𝑀 také vychází z metody z kapitoly 

2.3.4. Na rozdíl od výše zmíněné metody, já používám tento režim pouze 

pro pohon vozidla. 

➢ Konvenční pohon pomocí SM: 𝑈𝑆𝑀 = 0. 

➢ Rekuperace: 𝑈𝑆𝑀 < 0. Jedná se o stav 2 hybridního režimu popsaný 

v kapitole 2.3.4. Rekuperace je v mém algoritmu preferovanou metodou 

brzdění vozidla, kdykoliv je to možné. 

➢ Boost: Jedná se o režim dodatečného zvýšení výkonu vozidla v hybridním 

režimu. Je aktivní při splnění specifických podmínek, které jsou blíže 

popsány v kapitole 4.3.2. 

V dalším kroku jsem si pro tvorbu řídicí strategie, podobně jako v kapitole 2.3.3, 

definoval na obrázku 23 šest dobíjecích polí baterie. Každému dobíjecímu poli jsem pak 

pevně přiřadil jízdní režim. 
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Obrázek 23: Řídicí strategie: Přiřazení jízdních režimů k dobíjecím polím 

       

Obrázek 24: Definice parametru CH 

V poli 1, jehož hodní hranici tvoří 15 % SOC, je aktivní konvenční režim pohonu 

pomocí SM. V konvenčním režimu je možné dobíjet baterii pouze pomocí rekuperace. 

V poli 2, jehož rozsah je 15–35 % SOC, je již aktivní stav 3 hybridního režimu. Ten je 

charakteristický hodnotou parametru 𝐶𝐻 = 1 a dochází během něj k dobíjení baterie  

Následující pole 3, které se nachází v rozpětí 35-50 % SOC, je přechodné a stav 

hybridního režimu závisí na hodnotě parametru 𝐶𝐻. Ten je v tomto poli definován 

pomocí hystereze zobrazené na přechozím obrázku 24. V závislosti na směru změny SOC 

se tedy vozidlo nachází buď ve stavu 3 hybridního režimu, kdy se baterie dobíjí, nebo ve 

stavu 1, kdy se obě pohonné jednotky podílí na pohonu, parametr 𝐶𝐻 je roven 0 a baterie 

se vybíjí. 

V dalším poli 4 o rozsahu 50-70 % SOC se pohybuje vozidlo již pouze ve stavu 

1 hybridního režimu. Ve zbývajících polích 5 (70-80 % SOC) a 6 (80-100 % SOC) je 

primárně aktivní především stav 1 hybridního režim s vybíjením baterie. Rozdílem však 

je, že v případě splnění specifických požadavků, které jsou podrobněji definovány 

v kapitole 4.3.2,  může být v polích 5 a 6 vozidlo poháněno čistě elektricky.  
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Volby jízdních režimů ale nezávisí pouze na hladině SOC. Další heuristické 

proměnné a parametry, které se na volbě podílejí, jsou podrobně popsány v kapitole 4.3.2. 

Další vlastností řídicí strategie, popsanou na následujícím obrázku 25, je 

stanovení maximálních nabíjecích (𝑃𝐶𝐻) a vybíjecích (𝑃𝐷𝐶𝐻) výkonů. Ty jsou definovány 

v každém dobíjecím poli jako procentuální část nominálního výkonu daného EM. Na 

následujícím obrázku zobrazuje červená křivka nabíjecí a modrá vybíjecí výkon. 

Z červené křivky je tak například patrné, že v poli 6 s vysokou hodnotou SOC je nabíjecí 

výkon nulový a vozidlo tudíž nerekuperuje žádnou brzdnou energii. Naopak hodnota 

vybíjecího výkonu je v poli 6 maximální. 

 

Obrázek 25: Křivky maximálních nabíjecích a vybíjecích výkonů 

 Definice vstupů a výstupů 

Vlastní řídicí algoritmus je řízen vstupy ze dvou zdrojů. Prvním zdrojem 

vstupních hodnot je model dynamiky vozidla (tj. rychlost vozidla, otáčky SM atp.). Tyto 

signály jsou do programu posílány pomocí propojení s programem GT-ISE, které je 

popsané v kapitole 3.4. Druhým zdrojem vstupních signálů jsou pak skripty napsané v 

programu Matlab. 

4.2.1 Vstupy z GT-ISE 

Vstupní hodnoty z programu GT-ISE jsou v základu stejné pro řídicí strategii 

obou topologií pohonu. Rozdíl je pouze v signálech spojených s elektromotory. Tyto 

signály jsou v tabulce barevně odlišeny (zeleně jsou označeny signály specifické pro 

topologii P2 a modře signály pro topologii P0P4). 

Tabulka vstupních hodnot je zobrazena v příloze v kapitole 11.4.  
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4.2.2 Vstupy z řídicích skriptů 

Pro řídicí algoritmus každé topologie jsou definovány dva skripty napsané 

v programovacím jazyku Matlab. Ve skriptu HM_limitni_hodnoty_P2.m, respektive 

HM_limitni_hodnoty_P0P4.m jsou definována dobíjecí pole a hodnoty nabíjecích a 

vybíjecích výkonů pomocí proměnných definovaných na obrázku 25. Dále jsou zde 

stanoveny některé z konstant heuristické řídicí strategie. Číselné hodnoty parametrů 

z těchto skriptů jsou sepsány v příloze v kapitole 11.5. 

V druhých skriptech nazvaných HM_konstanty_P2.m, respektive 

HM_konstanty_P0P4.m, jsou definovány hodnoty týkající se výpočtu parametru 𝑈𝑆𝑀 

podle metody z kapitoly 2.3.4. Jedná se v první řadě o hodnoty potřebných účinností 

pohonu definovaných v tabulce 1. Hodnoty těchto účinností jsem pro zjednodušení 

odhadl. V druhé řadě jsem musel provést popis účinností všech pohonných jednotek 

pomocí polynomického regresního popisu, jež je graficky znázorněn na následujících 

obrázcích. Výsledné exponenty a vypočtené koeficienty jsou pak také uvedeny ve 

skriptech. Všechny číselné hodnoty z těchto skriptů jsou shrnuty v tabulce v příloze 

v kapitole 11.6.  

 

Obrázek 26: Regresní popis účinností SM 

Na předchozím obrázku 26 je zobrazeno porovnání účinností SM dodanými 

z měření s účinnostmi vypočtenými pomocí regresního popisu. Je patrné, že výpočet je 

méně přesný oblastech nízkého a vysokého zatížení. V těchto oblastech se ale SM po 

většinu času nepohybuje. Celková průměrná odchylka vypočtených hodnot je 4,3 %. Na 
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obrázku je také zobrazena vnější charakteristika daného SM. Z důvodu utajení nelze 

zobrazit křivku ve skutečných hodnotách, proto je vyjádřena pomocí procentuálního 

podílu maximálního točivého momentu. 

 

Obrázek 27: Regresní popis účinností EM1- P2 

Obrázek 27 ukazuje odchylku vypočtených hodnot účinností EM1-P2 od 

výchozích účinností elektromotoru z datového listu. Zde je opět patrné, že pro nízké 

hodnoty účinnosti a zatížení je metoda méně přesná. Výsledná průměrná odchylka 

vypočtených hodnot pro režim motoru je 3,32 % a pro režim generátoru 1,75 %. Velikosti 

odchylek jsou stejné i pro elektromotory EM1-P4 a EM2-P0, které vycházejí ze stejného 

elektromotoru AF-130. 

4.2.3 Výstupní hodnoty 

V poslední řadě je třeba definovat výstupní signály řídicího algoritmu, které jsou 

posílány do modelu vozidla v GT-ISE. Jejich seznam je uveden v příloze v kapitole 11.7. 

Jedná se především o požadované výkony jednotlivých pohonných jednotek a 

požadovaný převodový stupeň převodovky. 

 Struktura řídicího algoritmu 

Na základě řídicí strategie, prezentované v kapitole 4.1, jsem vytvořil v programu 

Matlab/Simulink modulární řídicí algoritmus. Ten je sestaven z bloků, které se dělí na tři 

základní úrovně, které jsou zobrazeny na následujícím obrázku 28. Tyto základní úrovně 

se dále dělí na další bloky a podúrovně, které jsou podrobněji popsány v následujících 

kapitolách. 
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Obrázek 28: Struktura řídicího algoritmu 

V první úrovni, která je podrobněji popsaná v kapitole 4.3.1, se v každém 

okamžiku vypočítává hodnota parametru 𝑈𝑆𝑀. Definice a rozsah hodnot tohoto parametru 

vychází z popisu zmiňovaného v kapitolách 2.3.4 a 4.1. Součástí jednoho z bloků je také 

řídicí algoritmus převodovky, který rozhoduje o případné změně požadovaného 

převodového stupně z řadicího schématu. V této úrovni se rovněž nachází blok, který 

definuje dostupné hybridní funkce daného vozidla v závislosti na jeho topologii. 

Druhá úroveň na základě sady heuristických podmínek definuje aktuální režim 

ústrojí. Na jeho základě pak dojde k určení finální hodnoty řídicího parametru 𝑈𝑆𝑀. 

Kromě toho tato úroveň rovněž definuje hodnoty vybíjecích a nabíjecích výkonů 

v závislosti na SOC. Tato úroveň je detailně popsána v kapitole 4.3.2. 

Poslední třetí úroveň určuje na základě hodnoty 𝑈𝑆𝑀 požadované výkony 

jednotlivých pohonných jednotek. Tato kromě toho také definuje signál pro nastartování 

SM a posílá do převodovky informaci o požadovaném převodovém stupni. Této úrovni 

je věnována kapitola 4.3.3. 

4.3.1 Úroveň 1: Výpočet 𝑈𝑆𝑀 pro všechny režimy 

Jak je patrné z obrázku 28, úroveň 1 se dělí na tři základní bloky. První blok určuje 

dostupné funkce hybridního pohonu, které jsou popsány v kapitole 2.2. Pokud by byla 

například pomocí řídicího algoritmu řízena hybridní topologie P1, tento blok by dodával 

informaci, že čistě elektrická jízda není možná. Pro řízení uvažovaných topologií P2 a 

P0P4 jsou však dostupné všechny hybridní funkce. Druhý blok následně určuje hodnotu 

řídicího parametru pro režimy elektrické jízdy (𝑈𝑆𝑀 = 0) a boostu. Pro režim boost je 

stanoven přímo řídicí parametr 𝑈𝐸𝑀,𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 pro elektromotor. Ten je definován pomocí 
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maximálního možného výkonu EM v daném okamžiku. Režim boost totiž nebere v úvahu 

omezení vybíjecím výkonem podle obrázku 25. 

 𝑈𝐸𝑀,𝑏𝑜𝑜𝑠𝑡 =
η𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎η𝑃,𝐸𝑀𝑃𝐸𝑀,𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑝𝑜ž,𝑊𝐿𝑇𝐶
 (30) 

Třetí blok je podstatně komplexnější, proto je popsán podrobněji s pomocí 

následujících schémat na obrázcích 29 a 30. V tomto bloku probíhá výpočet parametru 

𝑈𝑆𝑀 pro všechny tři stavy hybridního režimu pomocí sub-optimální metody popsané 

v kapitole 2.3.4. V první řadě je nezbytné v bloku Výpočet hodnot na obrázku 29 pomocí 

rovnic (8) stanovit potřebné relativní a nominální hodnoty. Je třeba poznamenat, že pro 

topologii P0P4 je nutné definovat relativní úhlovou rychlost zvlášť pro SM na přední 

nápravě a EM1-P4 na zadní nápravě. Nominální trakční síla, potřebná pro výpočet limitů 

𝑈𝑆𝑀, se pak definuje podle následujícího vztahu. 

 𝐹𝑛𝑜𝑚 =
𝑃𝑛𝑜𝑚

𝜔𝑛𝑜𝑚 ∗ 𝑟𝑑𝑦𝑛
 (31) 

V bloku Výpočet limitů USM na obrázku 29 probíhá výpočet limitů podle rovnic 

(18), (19), (25) a (26). Pro řízení topologie P0P4 je nutné provést výpočet limitů zvlášť 

jak pro režimy pohonu s elektromotorem P4, tak s elektromotorem P0. 

 

Obrázek 29: Úroveň 1: Výpočet USM pomocí ONHV 

Blok Výpočet USM a kontrola zvoleného převodového stupně je podrobně 

znázorněn na následujícím obrázku 30. Hlavní funkcí tohoto bloku je vypočítat hodnoty 

parametru 𝑈𝑆𝑀 pro všechny tři stavy a následně zkontrolovat, zda převodový stupeň 
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stanovený řadicím schématem převodovky zajišťuje minimální spotřebu energie vozu. 

Řídicí algoritmus porovnává spotřebu energie na aktuálním převodovém stupni i se 

spotřebou na stupních i-1 a i+1. Protože uvažuji v modelu vozidla pětistupňovou 

převodovku, kontroluji v řídicím algoritmu pouze tyto tři převodové stupně. Pro 

zpřesnění výpočtu nebo model vozidla s vícestupňovou převodovkou je možné blok 

případně jednoduše rozšířit o kontrolu spotřeby na zbývajících převodových stupních.  

 

Obrázek 30: Úroveň 1: Výpočet USM a kontrola zvoleného převodového stupně 

V tomto bloku je potřeba nejprve určit hodnotu relativní rychlosti na výstupu 

z převodovky 𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝, která je pro každý uvažovaný převodový stupeň konstantní.  

 𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝 =
𝑛𝑎𝑘𝑡

𝑛𝑛𝑜𝑚

𝑖𝑃,𝑚𝑎𝑥

𝑖𝑎𝑘𝑡
 (32) 

Pomocí ní se určí vstupní otáčky do převodovky 𝑛𝑖−1 a 𝑛𝑖+1 a relativní úhlová 

rychlost 𝜔𝑟𝑒𝑙,𝑖−1 a 𝜔𝑟𝑒𝑙,𝑖+1. 

 𝑛𝑖−1 =
𝑖𝑖−1𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑛𝑜𝑚

𝑖𝑃,𝑚𝑎𝑥
;  𝜔𝑟𝑒𝑙,𝑖−1 =

𝑛𝑖−1

𝑛𝑛𝑜𝑚
 (33) 

 𝑛𝑖+1 =
𝑖𝑖+1𝑣𝑟𝑒𝑙,𝑣ý𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛𝑛𝑜𝑚

𝑖𝑃,𝑚𝑎𝑥
;  𝜔𝑟𝑒𝑙,𝑖+1 =

𝑛𝑖+1

𝑛𝑛𝑜𝑚
 (34) 

Tyto hodnoty se následně použijí v bloku Stanovení USM a spotřeby energie pro 

výpočet parametrů 𝑈𝑆𝑀 pro každý uvažovaný převod. Samotný výpočet probíhá podle 

rovnic (17), (24) a (29). Protože se jedná o iterační výpočet, je v řídicím algoritmu 
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připraven cyklus For, který počítá jednotlivé iterace 𝑈𝑆𝑀 a současně porovnává jejich 

vypočtenou hodnotu s tou z předcházejícího iteračního kroku. Iterační cyklus se přeruší, 

pokud dojde ke konvergenci a rozdíl těchto dvou hodnot je nižší než 0,005. Ke 

konvergenci dojde obvykle během prvních deseti iteračních kroků. Během výpočtu 𝑈𝑆𝑀 

se současně počítají také hodnoty jednotlivých energií podle rovnic (13), (20) a (27).  

V následujícím bloku Kontrola převodového stupně pro výpočet USM je 

rozhodnuto, zda dojde skutečně ke změně převodového stupně na i-1 nebo i+1. K řazení 

dochází pouze u stavu 1 (definovaný energií 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀) a stavu 3 (definovaný hodnotou 

energie 𝑊𝐶𝐻) výpočtu 𝑈𝑆𝑀. Pro oba stavy je zde definována sada pravidel, která je shrnuta 

v následující tabulce 8. Mezi pravidla patří mimo jiné podmínka, že vozidlo se musí 

nacházet ve stavu pohonu, kdy je relativní výkon kladný a rozdíl aktuální rychlosti a 

rychlosti předepsané z jízdního cyklu ∆𝑣 musí být nižší než 1. Ke změně převodového 

stupně dojde po splnění všech příslušných uvedených pravidel.  

 STAV 1 - 𝑬𝑺𝑴,𝑬𝑴 STAV 3 - 𝑾𝑪𝑯 

ŘAZENÍ 

 

i-1 

𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖−1 < 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖 𝑊𝐶𝐻,𝑖−1 < 𝑊𝐶𝐻,𝑖 

𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖−1 < 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖+1 𝑊𝐶𝐻,𝑖−1 < 𝑊𝐶𝐻,𝑖+1 

𝑃𝑟𝑒𝑙 > 0 

𝑖𝑎𝑘𝑡 − 1 ≥ 1 

𝑛𝑖−1 < 2750 

𝑆𝐼 = 0 

∆𝑣 < 1 

ŘAZENÍ 

 

i+1 

𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖+1 < 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖 𝑊𝐶𝐻,𝑖+1 < 𝑊𝐶𝐻,𝑖 

𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖+1 < 𝐸𝑆𝑀,𝐸𝑀,𝑖−1 𝑊𝐶𝐻,𝑖+1 < 𝑊𝐶𝐻,𝑖−1 

𝑃𝑟𝑒𝑙 > 0 

𝑖𝑎𝑘𝑡 + 1 ≤ 5 

𝑛𝑖+1 > 1500 

𝑆𝐼 = 0 

∆𝑣 < 1 

Tabulka 8: Sada pravidel pro změnu převodového poměru 

Posledním krokem úrovně 1 je podle schématu na obrázku 29 Stanovení finální 

hodnoty USM. Zde dojde k porovnání vypočtených hodnot 𝑈𝑆𝑀 s příslušnými limitními 

hodnotami. Následně zde na základě velikosti relativního výkonu a hodnoty parametru 

𝐶𝐻 z úrovně 2 algoritmus určí stav hybridního režimu a s tím spojenou hodnotu 𝑈𝑆𝑀. 
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4.3.2 Úroveň 2: Určení jízdního režimu a výsledného parametru 𝑈𝑆𝑀 

Na úrovni 2, popsané schématem na obrázku 31, algoritmus vybere jízdní režim 

hybridního ústrojí. V první řadě zde dojde ke stanovení nabíjecích a vybíjecích výkonů 

ve stejnojmenném bloku. Křivka těchto výkonů je definována pomocí hodnot z řídicích 

skriptů HM_limitni_hodnoty. Pro řízení topologie P0P4 musí být definovány patřičné 

výkony pro oba elektromotory. Kromě nabíjecího výkonu elektromotoru EM2-P0 

odpovídají všechny výkony křivkám popsaným na obrázku 25. Kvůli celkově nízkému 

výkonu tohoto elektromotoru jsem se rozhodl jej v režimu dobíjení (tj. režim generátoru) 

nelimitovat. 

 

Obrázek 31: Struktura úrovně 2 řídicího algoritmu 

Nabíjecí a vybíjecí výkony jsou jedněmi ze vstupů do bloku Určení finálního 

jízdního režimu. V tomto bloku jsou pro každý jízdní režim definovány sady 

heuristických pravidel, které stanovují, za jakých podmínek se daný režim použije. 

Pravidla navazují na řídicí strategii popsanou na obrázku 23. Výstupem z tohoto bloku 

jsou nejen hodnoty 𝑈𝑆𝑀, ale i hodnoty 𝑈𝐸𝑀1, respektive ještě pro topologii P0P4 𝑈𝐸𝑀2. 

Pro režim elektrické jízdy musí být SOC vyšší než SOC3_DCH, dále musí být 

rychlost vozidla nižší než definovaná hodnota v_Ejiz_max, požadovaný výkon vozidla 

nesmí překročit hodnotu stanovenou maximálním vybíjecím výkonem a v neposlední 

řadě musí být také funkce elektrické jízdy pro dané vozidlo dostupná. Aby se zamezilo 

oscilaci na přechodu mezi režimem elektrické jízdy a hybridním režimem, je zde 

definován hysterezní přechod založený na hladině SOC. 
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Režim Boost je dostupný pouze během pohonu vozidla v hybridním režimu a je 

aktivovaný, když rozdíl mezi předepsanou a aktuální rychlostí vozidla překročí hodnotu 

3 km/h. Pokud je boost aktivován během stavu 1 hybridního režimu, dodává pak EM na 

základě rovnice (30) svůj maximální výkon nehledě na omezující křivku vybíjecího 

výkonu. Ve stavu 3 je naopak dodatečný výkon získán přerušením pohonu generátoru a 

tím pádem využitím tohoto výkonu pro dodatečný pohon vozidla.  

Hybridní režim pohonu je podle řídicí strategie aktivní vždy, když je SOC baterie 

vyšší než SOC5_DCH a současně nejsou splněny podmínky pro režim elektrické jízdy 

nebo boostu. Vlastní stav hybridního režimu je určen pomocí hodnoty parametru CH, 

jehož hysterezní průběh je zobrazen na obrázku 24. Pro potřeby simulace bylo nutno 

definovat, že ve stavu 3 se vozidlo vždy rozjede pomocí konvenčního pohonu a dobíjení 

generátoru se připojí až po 5 vteřinách. 

Posledním režimem je konvenční pohon vozidla, který je aktivní vždy, když je 

SOC baterie nižší než SOC6_DCH. Baterie je v tomto režimu dobíjena pouze pomocí 

rekuperace. 

Posledním blokem v úrovni 2 je Požadovaný převodový stupeň. Důvodem pro 

použití tohoto bloku je fakt, že v předchozí kapitole popsaná funkce kontroly 

převodového stupně je uvažovaná pouze pro hybridní režim. Ve všech ostatních režimech 

pak řadí vozidlo podle schématu řazení.  

4.3.3 Úroveň 3: Nastavení jednotlivých pohonných jednotek 

Poslední úroveň na základě hodnot parametrů 𝑈 stanovuje potřebné výkony 

jednotlivých komponent vozidla (obrázek 32). 

 

Obrázek 32: Struktura úrovně 3 řídicího algoritmu 
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V bloku Nastavení SM řídící algoritmus stanoví v první řadě potřebný výkon 

spalovacího motoru pomocí následujícího vztahu. 

 𝑃𝑆𝑀 =
𝑈𝑆𝑀𝑃𝑟𝑒𝑙𝑃𝑛𝑜𝑚

η𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎η𝑃,𝑆𝑀
 (35) 

Blok umožňuje brzdění pomocí SM díky vstupnímu signálu minimálního výkonu 

SM. Pokud klesne velikost vypočteného výkonu pod tuto hodnotu, výkon dodávaný SM 

se omezí na nulovou hodnotu. 

Druhou funkcí tohoto bloku je definice signálu k nastartování SM. K nastartování 

SM dojde tehdy, kdy je parametr 𝑈𝑆𝑀 > 0 a požadovaná rychlost z jízdního cyklu je 

nenulová. 

Dalšími bloky jsou Nastavení EM1 a EM2. Ty jsou shodné a pro řízení topologie 

P0P4 odpovídá každý blok jednomu EM. Ústrojí P2 disponuje pouze jedním EM, a proto 

má v řídicím algoritmu na rozdíl od schématu na obrázku 32 pouze jeden blok pro EM. 

Hlavní funkcí těchto bloků je stanovení potřebného výkonu elektromotorů podle 

následujících vztahů. 

 𝑃𝐸𝑀,𝑃2 =
𝑈𝐸𝑀1,𝑃2𝑃𝑟𝑒𝑙𝑃𝑛𝑜𝑚

η𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎η𝑃,𝐸𝑀
 (36) 

 𝑃𝐸𝑀,𝑃4 =
𝑈𝐸𝑀1,𝑃4𝑃𝑟𝑒𝑙𝑃𝑛𝑜𝑚

η𝑧,𝐾𝑜𝑙𝑎η𝑃,𝐸𝑀,𝑃4
 (37) 

 𝑃𝐸𝑀,𝑃0 =
𝑈𝐸𝑀2,𝑃0𝑃𝑟𝑒𝑙𝑃𝑛𝑜𝑚

η𝑃,𝐾𝑜𝑙𝑎η𝑃,𝑆𝑀η𝑃,𝐸𝑀
 (38) 

 Vypočítaná hodnota výkonu se pak v případě pohonu porovná s maximálním 

vybíjecím výkonem a v případě rekuperace s maximálním nabíjecím výkonem. Pokud 

vypočítaný výkon překračuje tyto meze, dojde k jeho omezení. Pokud je v návaznosti na 

další blok deaktivována funkce rekuperace, je v případě brzdění výkon dodávaný 

elektromotorem nulový. 

Posledním blokem je blok Nastavení Brzd, kde řídicí algoritmus uvažuje sériovou 

rekuperační strategii. Během brzdění vozidla mohou nastat čtyři různé případy: 

➢ Funkce rekuperace není dostupná. V tom případě veškerý brzdný výkon 

obstarávají konvenční třecí kotoučové brzdy. 
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➢ Rekuperace je dostupná a rychlost vozidla je nižší než v_deak_rek. Pro 

případ nízké rychlosti vozidla (zde 5 km/h) je rekuperace deaktivována a 

vozidlo brzdí pouze pomocí konvenčních brzd. 

➢ Rekuperace je dostupná, rychlost vozidla je vyšší než v_deak_rek a 

požadovaný brzdný výkon je nižší než aktuální maximální hodnota 

nabíjecího výkonu. Pak vozidlo brzdí pouze pomocí rekuperace. 

➢ Pokud v předchozím případě překročí požadovaný brzdný výkon 

maximální brzdnou kapacitu elektromotoru, pak rozdíl mezi těmito dvěma 

hodnotami dobrzdí vozidlo pomocí konvenčních brzd. 
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 Výsledky a ověření funkčnosti řídicího algoritmu 

V této kapitole uvádím několik testů, na nichž ukazuji celkovou funkčnost 

simulačního programu a také vliv změny nastavení některých parametrů. Obecně by bylo 

možné v ideálním případě optimalizovat všechny parametry řídicího algoritmu (hranice 

dobíjecích polí, velikosti jednotlivých nabíjecích a vybíjecích výkonů atd.) a tím docílit 

maximálního potenciálu snížení spotřeby a emisí výfukových plynů simulovaného 

vozidla. To však není cílem této kapitoly ani samotné diplomové práce. 

Všechny níže uvedené testy proběhly v jízdním cyklu WLTC třídy 3. 

Kvalitativním kritériem testů, které jsem provedl, je pak hodnota spotřeby paliva SM na 

100 km jízdy a množství vyprodukovaných emisí CO2 v režimu „Charge-Sustaining“. 

 Funkce kontroly převodového stupně v hybridním režimu 

 

Obrázek 33: Funkce kontroly převodového stupně 

Prvním testem, zobrazeným na obrázku 33, je ověření funkce kontroly 

převodového stupně z 1. úrovně řídicího algoritmu z kapitoly 4.3.1. Průběh převodových 

stupňů, vycházející ze schématu řazení, je zobrazen modrou křivkou. Převodové stupně, 

vycházející z kontrolního bloku, jsou znázorněny červenou křivkou. Zde je zřejmé, že 

kontrolní algoritmus upřednostňuje řazení vyšších převodových stupňů. Pro základní 

nastavení řídicí strategie, jak je popsáno v kapitole 4.1, optimalizované řazení ušetří 0,54 

l paliva na 100 km a současně 12,31 g/km CO2. 
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 Test celkové funkčnosti A: Chování vozidla při startu s plně 

nabitou baterií 

5.2.1 Test A: Topologie P2 

Následující obrázek 34 demonstruje, jak se chová vozidlo s ústrojím typu P2 při 

startu se skoro plně nabitou baterií na 95 % SOC. Tento test trvá 5400 s a vozidlo během 

něj projede třikrát za sebou jízdní cyklus WLTC třídy 3. 

 

Obrázek 34: Test A, topologie P2: Průběhy SOC a parametru USM 

První dva úseky testu odpovídají strategii „Charge-Depleting“ (viz kap. 2.3.5). 

Dochází tedy k souvislému vybíjení baterie a její částečné dobití je možné pouze pomocí 

rekuperace. V prvním úseku, který odpovídá dobíjecím polím 5 a 6, se vozidlo pohybuje 

především v režimu čistě elektrické jízdy. Ten je však omezen maximální rychlostí 50 

km/h a proto do pohonu promlouvá i stav 1 hybridního režimu definovaný parametrem 

𝐶𝐻 = 0. Jakmile se vozidlo dostane do druhého úseku, který odpovídá dobíjecím polím 

3 a 4, pohybuje se již pouze ve stavu 1 hybridního režimu. 

Zbylé úseky testu již odpovídají strategii „Charge-Sustaining“. Stav nabití baterie 

se udržuje v oblasti dobíjecího pole 3. Vozidlo se nachází střídavě ve stavu 3 hybridního 

režimu, který dobíjí baterii a je definovaný parametrem 𝐶𝐻 = 1 a ve stavu 1 hybridního 

režimu, který je zmíněn výše a během nějž se baterie vybíjí. Vozidlo bude pracovat podle 

této strategie až do té doby, dokud uživatel nedobije baterii externě z rozvodné sítě.  
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5.2.2 Test A: Topologie P0P4 

 

Obrázek 35: Test A, topologie P0P4: Průběhy SOC a parametru USM 

Ten samý test jako v předcházející kapitole jsem provedl i pro vozidlo disponující 

hybridním ústrojím typu P0P4 (viz obrázek 35). Chování obou vozidel je podobné. 

V prvním úseku je například z vyšší hustoty výskytu nenulových hodnot parametru 𝑈𝑆𝑀 

patrné, že do pohonu častěji promlouvá hybridní režim. To je s největší pravděpodobností 

způsobeno nižším výkonem elektromotoru P4 ve srovnání s elektromotorem P2 

v předchozí topologii. 

Vozidlo s touto topologií navíc vykazuje vyšší hodnoty průměrné spotřeby paliva 

ve srovnání s předchozím vozidlem s ústrojím typu P2. To je pravděpodobně způsobeno 

především nižšími nominálními výkony jednotlivých elektrických pohonných jednotek a 

tím pádem nižší mírou využití benefitů čistě elektrické jízdy. Dalším možným 

vysvětlením vyšší spotřeby paliva je i to, že menší elektromotory v této topologii pracují 

při stejném zatížení v oblastech s nižší účinností. Například EM2-P0 dobíjí baterii po 

většinu času svým maximálním výkonem, během čehož ale nepracuje se svou ideální 

účinností pro dané otáčky. 

 Test celkové funkčnosti B: Upřednostnění čistě elektrické jízdy 

V následujícím testu zkoumám vliv různých heuristických pravidel pro volbu 

režimu čistě elektrické jízdy na celkovou ekonomiku provozu vozidla. Výsledné hodnoty 
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spotřeb porovnávám se spotřebu vozidla v režimu konvenčního pohonu SM. Aby byly 

výsledky porovnatelné, probíhají všechny simulace v režimu „Charge-Sustaining“ 

v dobíjecím poli 3. Pro test uvažuji tři různá nastavení, popsaná v následující tabulce 9. 

  Nastavení 1 Nastavení 2 Nastavení 3 

Minimální SOC pro povolení E-jízdy [-] 
0,7 

(SOC3_DCH) 

0,35 

(SOC5_DCH) 

0,35 

(SOC5_DCH) 

Maximální rychlost v režimu E-jízdy [km/h] 50 50 90 
Tabulka 9: Nastavení pro test celkové funkčnosti B 

Nastavení 1 odpovídá původnímu nastavení řídicí strategie popsanému v kapitole 

4.1. Zde je elektrická jízda povolena pouze v dobíjecích polích 5 a 6. Protože test ale 

probíhá v poli 3, nachází se vozidlo po dobu testu pouze v hybridním jízdním režimu. 

Následující dvě nastavení již umožňují čistě elektrickou jízdu v poli 3, jehož minimální 

hranice SOC je 35 %. Rozdílem mezi těmito dvěma nastaveními je velikost maximální 

dosažitelné rychlosti v elektrickém režimu.  

5.3.1 Test B: Topologie P2 

  

E-jízda + hybridní režim 
Konvenční 

Nastavení 1 Nastavení 2 Nastavení 3 

Spotřeba [l/100km] 5,56 5,2 4,91 5,83 

Rozdíl oproti konvenční [l/100km] -0,27 -0,63 -0,92 - 

Rozdíl oproti konvenční [gCO2/km] -6,16 -14,36 -20,98 - 
Tabulka 10: Výsledek testu B pro topologii P2 

Výsledek testu pro topologii P2 v předcházející tabulce 10 ukazuje, že již základní 

Nastavení 1 vyústí v úsporu průměrné spotřeby paliva oproti konvenčnímu pohonu. 

Nejvyšší úspory paliva pak vozidlo dosáhne v Nastavení 3, kde se pohybuje po nejdelší 

dobu v režimu čistě elektrické jízdy.  

 

Obrázek 36: Test B, topologie P2: Průběhy SOC 
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Průběhy SOC na obrázku 36 ukazují, že v Nastavení 1 vozidlo nejprve dobije 

baterii na hranici 50 % SOC a až pak dojde k jejímu vybíjení. Spotřeba je oproti 

následujícím variantám vyšší, protože vozidlo nemůže využít výhod čistě elektrické jízdy, 

během které je SM vypnutý. Naopak v Nastavení 2 a 3 se baterie vybíjí již od začátku 

díky režimu čistě elektrické jízdy. Hybridní režim se zde zapojí až později pro dobití 

baterie na výchozí hodnotu.  

V příloze v kapitole 11.8.1 jsou zobrazeny průběhy řídicího parametru 𝑈𝑆𝑀 pro 

každé nastavení. Z těchto průběhů je patrné, v jakých jízdních režimech se vozidlo 

v danou chvíli nachází. 

5.3.2 Test B: Topologie P0P4 

  

E-jízda + hybridní režim 
Konvenční 

Nastavení 1 Nastavení 2 Nastavení 3 

Spotřeba [l/100km] 5,67 5,93 5,73 5,95 

Rozdíl oproti konvenční [l/100km] -0,28 -0,02 -0,22 - 

Rozdíl oproti konvenční [gCO2/km] -6,38 -0,46 -5,02 - 
Tabulka 11: Výsledek testu B pro topologii P0P4 

V druhé řadě jsem ten samý test provedl pro topologii pohonu P0P4. Z tabulky 11 

je zřejmé, že i zde všechna nastavení vyústí v úsporu spotřeby paliva, přestože 

v Nastavení 2 je úspora minimální. Ve srovnání s předchozí topologií P2 je zde úspora 

průměrné spotřeby paliva celkově nižší. To může být způsobeno nižším výkonem 

jednotlivých elektrických pohonných jednotek. 

 

Obrázek 37: Test B, topologie P0P4: Průběhy SOC 

Průběhy SOC pro tento test jsou prezentovány na obrázku 37. Pro Nastavení 1 je 

zde například patrné, že dobíjení trvá delší dobu než pro Nastavení 1 topologie P2. To je 
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způsobeno právě nižším výkonem elektromotoru P0. Stejně jako v předchozím případě, i 

pro testy topologie P0P4 jsou v příloze v kapitole 11.8.2 uvedeny průběhy parametru 𝑈𝑆𝑀 

v závislosti na čase. 

 Test celkové funkčnosti C: Změna šířky dobíjecího pole 3 

V testu jsem testu zkoumám vliv změny šířky dobíjecího pole 3 na celkovou 

ekonomiku provozu. Stejně jako v předchozím testu B jsem zvolil pole 3 proto, že se 

v něm střídá stav 1 a stav 3 hybridního jízdního režimu, a proto je vhodné pro testování 

v režimu „Charge Sustaining“. Jednotlivá nastavení jsou shrnuta v tabulce 12. Nastavení 

3 odpovídá původnímu nastavení řídicí strategie z kapitoly 4.1, kde je šířka pole 3 15 % 

SOC. 

  Nastavení 1 Nastavení 2 Nastavení 3 Nastavení 4 

SOC5_DCH [-] 0,45 0,4 0,35 0,3 

Rozsah dobíjecího pole 3 

[SOC5_DCH - SOC4_DCH] 
0,45 - 0,5 0,4 - 0,5 0,35 - 0,5 0,3 – 0,5 

Tabulka 12: Nastavení pro test celkové funkčnosti C 

V dalších nastaveních zužuji šířku pole 3 na 10 % SOC v Nastavení 2, respektive 

až na 5 % SOC v Nastavení 1. V Nastavení 4 šířku pole naopak zvyšuji na 20 % SOC. 

5.4.1 Test C: Topologie P2 

 Nastavení 1 

(šířka 5 %) 

Nastavení 2 

(šířka 10 %) 

Nastavení 3 

(šířka 15 %) 

Nastavení 4 

(šířka 20 %) 

Spotřeba paliva [l/100km] 5,56 5,59 5,56 5,68 

Rozdíl oproti nastavení 3 [l/100km] 0 +0,03 - +0,12 

Rozdíl oproti nastavení 3 [gCO2/km] 0 +0,68 - +2,74 
Tabulka 13: Výsledek testu C pro topologii P2 

Jak je zřejmé z tabulky 13, nepřinesla v rámci topologie P2 změna šířky 

dobíjecího pole 3 zlepšení průměrné spotřeby paliva. Spotřeba se naopak pro jednotlivá 

nastavení nepatrně zhoršila.  Všechny výsledné hodnoty průměrné spotřeby paliva ale 

zůstávají stále nižší, než spotřeba paliva vozidla v konvenčním režimu, která je zmíněna 

v předchozím testu B v tabulce 10. Na následujícím obrázku 38 jsou zobrazeny průběhy 

SOC pro jednotlivá nastavení. Je patrné, že v nastaveních úzkým dobíjecím polem 3 

(Nastavení 1 a 2) se střídají oblasti vybíjení (stav 1 hybridního režimu) a dobíjení (stav 

3 hybridního režimu) baterie častěji, než v nastavení s širokým dobíjecím polem 3 

(Nastavení 4). 



Návrh řídicího algoritmu paralelního hybridního vozidla 

 
66 

 

 

Obrázek 38: Test C, topologie P2: Průběhy SOC 

V příloze v kapitole 11.9.1 jsou navíc zaznamenány průběhy řídicího parametru 

𝑈𝑆𝑀 v závislosti na čase pro všechna nastavení. 

5.4.2 Test C: Topologie P0P4 

 Nastavení 1 

(šířka 5 %) 

Nastavení 2 

(šířka 10 %) 

Nastavení 3 

(šířka 15 %) 

Nastavení 4 

(šířka 20 %) 

Spotřeba paliva [l/100km] 5,63 5,61 5,67 5,87 

Rozdíl oproti nastavení 3 [l/100km] -0,04 -0,06 - +0,2 

Rozdíl oproti nastavení 3 [gCO2/km] -0,91 -1,37 - +4,56 
Tabulka 14: Výsledek testu C pro topologii P0P4 

Tabulka 14 ukazuje, že na rozdíl od předchozí topologie P2, zúžení dobíjecího 

pole 3 pro řízení topologie P0P4 vyústí v drobné snížení průměrné spotřeby paliva. 

Naopak rozšíření pole 3 spotřebu paliva zhorší. Ta však i přesto zůstává nižší, než 

spotřeba paliva vozidla v konvenčním režimu, uvedená v předcházejícím testu B 

v tabulce 11. 

Na následujícím obrázku 39 jsou zaznamenány průběhy SOC pro jednotlivá 

nastavení. Stejně jako u předchozí topologie je na průbězích znát, že pro nastavení 

s úzkým dobíjecím polem 3 se častěji střídají oblasti vybíjení a dobíjení baterie. 
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Obrázek 39: Test C, topologie P0P4: Průběhy SOC 

I pro tento test jsou v příloze v kapitole 11.9.2 zobrazeny průběhy řídicího 

parametru 𝑈𝑆𝑀 v závislosti na čase.   
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 Závěr 

V diplomové práci jsem popsal druhy hybridních pohonných ústrojí, přičemž 

podrobně jsem se věnoval především těm paralelním. Následně jsem popsal funkce, 

kterými disponují hybridní vozidla navíc oproti konvenčním vozům. Nakonec jsem 

zpracoval přehled řídicích strategií hybridních vozidel.  

Dále jsem v simulačním prostředí programu GT-ISE vytvořil modely dvou 

vozidel s paralelním hybridním ústrojím typu P2 a P0P4. Pro modely jsem vytvořil řídicí 

jednotky spalovacího motoru a elektromotoru, které jsou nezávislé na řízeném typu 

vozidla a lze je využít i pro simulaci dalších typů vozidel.  

Pro modely vozidel jsem poté navrhl heuristickou řídicí strategii. Ta navíc využívá 

pro určení řídicího parametru rozdělení výkonu mezi pohonné jednotky numerickou sub-

optimální metodu. Navrhnutou řídicí strategii jsem následně přetransformoval do podoby 

modulárního řídicího algoritmu v programu Matlab/Simulink. Propojením řídicího 

algoritmu s modelem vozidla jsem vytvořil simulační program, na kterém jsem provedl 

několik testů. Testy ukázaly přínos hybridní technologie ke zlepšení průměrné spotřeby 

paliva vozu. 

Z testů se jeví jako výhodné, provozovat vozidlo co nejčastěji v režimu čistě 

elektrické jízdy. Výraznou úsporu paliva přináší také optimalizované řazení v hybridním 

režimu. Naopak změna šířky dobíjecího pole 3, ve kterém se vozidlo pohybuje podle 

strategie „Charge-Sustaining“, výraznou úsporu paliva nepřineslo.  

Přestože oba modely vozidel mají až na drobné výjimky stejné parametry, vyšší 

úspory paliva dosahuje vozidlo s paralelním hybridním ústrojím typu P2. To je 

pravděpodobně způsobeno tím, že jednotlivé elektromotory v druhé testované topologii 

typu P0P4 mají nižší nominální výkon než samostatný elektromotor v pohonu P2. 

Vozidlo s pohonem P2 se z toho důvodu častěji pohybuje v režimu čistě elektrické jízdy, 

který vede k úspoře spotřeby paliva.  

 Případné pokračování diplomové práce 

Jedním z možných dalších kroků na diplomové práci by mohla být celková 

optimalizace parametrů řídicího algoritmu. Provedené testy dokázaly, že změnou 

několika parametrů lze výrazně zlepšit celkovou ekonomiku provozu vozidla. Cílem 
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optimalizace by tedy mohlo být nalezení takových parametrů, při kterých dosáhne vozidlo 

svého maximálního potenciálu v oblasti úspory paliva. 

 Pro výpočet řídicího parametru 𝑈𝑆𝑀 využívám ve své diplomové práci pouze 

postupy z lokální úrovně metody prezentované v kapitole  2.3.4. Zahrnutí přístupů z 

globální úrovně metody by mohlo být možností, jak dále zpřesnit daný výpočet. 

Simulační program by bylo dále také možné rozšířit o model chladícího okruhu 

vozidla. Pro to by bylo nutné získat teplotní mapy jednotlivých komponent pohonu. Řídicí 

jednotky pohonných jednotek mají proto připraveny teplotní vstupy.  
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 Přílohy 

 Příloha 1: Přehled vozidel s paralelním hybridním ústrojím 
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 Příloha 2: Vstupní a výstupní signály a nastavitelné parametry ŘJ 

SM 

Vstupní signály 

  Název → z bloku 

1. Požadovaný výkon SM Hybrid_Manager 

2. Aktuální otáčky SM SM 

3. Aktuální teplota SM SM 

4. Otevření škrticí klapky Řidič 

5. Minimální moment SM při aktuální rychlosti SM 

6. Maximální moment SM při aktuální rychlosti SM 

7. Proces řazení (SI) Převodovka 

8. Signál k nastartování SM Hybrid_Manager 

Výstupní signály 

  Název do bloku → 

1. Požadovaný stav SM (zap/vyp) SM, Hybrid_Manager 

2. Požadovaný točivý moment SM - upravený SM 

3. Požadovaný výkon SM - upravený - 

4. Minimální moment SM při aktuální rychlosti SM, Hybrid_Manager 

5. Maximální moment SM při aktuální rychlosti SM 

6. Minimální výkon SM při aktuální rychlosti Hybrid_Manager 

7. Maximální výkon SM při aktuální rychlosti Hybrid_Manager 

8. Stav startéru (zap/vyp) EM_ECU 

9. Doba provozu SM - 

10. Počítadlo startů SM - 

11. Signál k rozjezdu vozidla Řidič 

Nastavitelné parametry 

  Název  Hodnota 

1. Jízdní cyklus WLTC_Class3 

2. Minimální doba provozu SM 20 s 

3. Zpoždění startovacího procesu 1 s 

4. Maximální otáčky během startovacího procesu 950 1/min 

5. Volnoběžné otáčky 950 1/min 

6. Otáčky pro obnovení vstřikování po přerušení 4000 1/min 

7. Maximální otáčky pro vstřikování 6000 1/min 
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 Příloha 3: Vstupní a výstupní signály a nastavitelné parametry ŘJ 

elektromotoru 

Vstupní signály 

  Název → z bloku 

1. Aktuální otáčky EM EM 

2. Aktuální teplota EM EM 

3. Maximální elektrický výkon baterie Baterie 

4. Požadovaný výkon EM Hybrid_Manager 

5. Proces řazení (SI) Převodovka 

6. Stav startéru (zap/vyp) SM_ECU 

7. Aktuální otáčky SM SM 

Výstupní signály 

  Název do bloku → 

1. Minimální moment EM při aktuální rychlosti - 

2. Maximální moment EM při aktuální rychlosti - 

3. Minimální výkon EM při aktuální rychlosti Hybrid_Manager 

4. Maximální výkon EM při aktuální rychlosti Hybrid_Manager 

5. Požadovaný točivý moment EM - upravený - 

6. Požadovaný výkon EM - upravený EM 

Nastavitelné parametry 

  Název  Hodnota 

1. Křivka maximálního špičkového výkonu   

2. VERZE 1: Křivka maximálního trvalého výkonu   

3. VERZE 2: Poměr mezi trvalým a špičkovým výkonem 0,5 

4. Maximální doba ve špičkové oblasti 30 s 

5. Doba chlazení elektromotoru 20 s 

6. Funkce startéru (0-ne; 1-ano) (závisí na funkci EM) 

7. Maximální výkon startéru 8 kW 

8. Cílové otáčky SM během startovacího procesu 950 1/min 
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 Příloha 4: Vstupní signály řídicího algoritmu z GT-ISE 

Vstupní signály z GT-ISE 

  Název → z bloku 

1. Typ paralelního hybridního ústrojí Case Setup 

2. Požadovaný výkon z jízdního cyklu Hybrid_Manager 

3. Maximální výkon SM při aktuální rychlosti SM_ECU 

4. Minimální výkon SM při aktuální rychlosti SM_ECU 

5. Minimální točivý moment SM při aktuální rychlosti SM_ECU 

6. Stav SM (zap/vyp) SM_ECU 

7. Maximální výkon EM-P2 při aktuální rychlosti EM1-ECU (P2) 

8. Minimální výkon EM-P2 při aktuální rychlosti EM1-ECU (P2) 

9. Maximální výkon EM-P4 při aktuální rychlosti EM1-ECU (P0P4) 

10. Minimální výkon EM-P4 při aktuální rychlosti EM1-ECU (P0P4) 

11. Aktuální otáčky EM-P4  EM1-ECU (P0P4) 

12. Maximální výkon EM-P0 při aktuální rychlosti EM2-ECU (P0P4) 

13. Minimální výkon EM-P0 při aktuální rychlosti EM2-ECU (P0P4) 

14. Aktuální otáčky EM-P0 EM2-ECU (P0P4) 

15. Stav nabití baterie SOC Baterie 

16. Vstupní otáčky převodovky Převodovka 

17. Nominální otáčky pohonu Case Setup 

18. Nominální výkon pohonu Case Setup 

19. Aktuální převodový stupeň převodovky Převodovka 

20. Požadovaný převodový stupeň z PD Převodovka_ECU 

21. 1. převod převodovky Case Setup 

22. 2. převod převodovky Case Setup 

23. 3. převod převodovky Case Setup 

24. 4. převod převodovky Case Setup 

25. 5. převod převodovky Case Setup 

26. Převod pro maximální výkon Case Setup 

27. Proces řazení převodovky (SI) Převodovka 

28. Aktuální rychlost vozidla Vozidlo 

29. Jízdní cyklus Hybrid_Manager 

30. Stálý převod diferenciálu na přední nápravě Case Setup 

31. Výkon dodávaný startérem/EM-P0 EM2 
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 Příloha 5: Řídicí skript HM_limitni_hodnoty 

11.5.1 HM_limitni_hodnoty_P2 

Křivka vybíjecího výkonu PDCH Křivka nabíjecího výkonu PCH 

Název Hodnota [-] Název  Hodnota [-] 

Pem1 0 Pg1 0 

Pem2 0,3 Pg2 0,3 

Pem3 0,6 Pg3 0,6 

Pem4 0,8 Pg4 0,8 

Pem5 1 Pg5 1 

SOC1_DCH 1 SOC1_CH 1 

SOC2_DCH 0,8 SOC2_CH 0,8 

SOC3_DCH 0,7 SOC3_CH 0,7 

SOC4_DCH 0,5 SOC4_CH 0,5 

SOC5_DCH 0,35 SOC5_CH 0,35 

SOC6_DCH 0,15 SOC6_CH 0,15 

SOC7_DCH 0 SOC7_CH 0 

Minimální rychlost pro rekuperaci v_deak_rek 5 km/h 

Maximální rychlost v režimu E-jízda v_Ejiz_max 50 km/h 

11.5.2 HM_limitni_hodnoty_P0P4 

Křivka vybíjecího výkonu PDCH Křivka nabíjecího výkonu PCH 

Název Hodnota [-] Název  Hodnota [-] 

Pem1_P4 0 Pg1_P4 0 

Pem2_P4 0,3 Pg2_P4 0,3 

Pem3_P4 0,6 Pg3_P4 0,6 

Pem4_P4 0,8 Pg4_P4 0,8 

Pem5_P4 1 Pg5_P4 1 

Pem1_P0 0 Pg1_P0 1 

Pem2_P0 0,3 Pg2_P0 1 

Pem3_P0 0,6 Pg3_P0 1 

Pem4_P0 0,8 Pg4_P0 1 

Pem5_P0 1 Pg5_P0 1 

SOC1_DCH 1 SOC1_CH 1 

SOC2_DCH 0,8 SOC2_CH 0,8 

SOC3_DCH 0,7 SOC3_CH 0,7 

SOC4_DCH 0,5 SOC4_CH 0,5 

SOC5_DCH 0,35 SOC5_CH 0,35 

SOC6_DCH 0,15 SOC6_CH 0,15 

SOC7_DCH 0 SOC7_CH 0 

Minimální rychlost pro rekuperaci v_deak_rek 5 km/h 

Maximální rychlost v režimu E-jízda v_Ejiz_max 50 km/h 
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 Příloha 6: Řídicí skript HM_konstanty 

11.6.1 HM_konstanty_P2 

Účinnosti 

  Název signálu Hodnota [-] Název signálu Hodnota [-] 

ηP,Kola etaTW 0,98 KetaT 1/etaTW 

ηP,SM etaTSM 0,95 KetaTSM 1/etaTSM 

ηP,EM etaTEM 0,95 KetaTEM 1/etaTEM 

ηP,G etaTG 0,95 KetaTG 1/etaTG 

ηDCH etaDCH 0,99 - - 

ηCH etaCH 0,99 - - 

ηB,G etaBG 0,55 - - 

ηB,EM etaBEM 1 - - 

Regresní popis spalovacího motoru 

Název Hodnota [-] Název Hodnota [-] 

x1_SM 1 A0_SM 0,166 

x_vol_SM 2 A1_SM 0,628 

y1_SM 1 A2_SM 18,451 

y_vol_SM 8 A3_SM 0,013 

z1_SM 1 A4_SM 0,179 

z_vol_SM 0 A5_SM 1,133 

xg_SM 0,7 A6_SM 0 

Regresní popis elektromotoru P2 - režim motoru 

Název Hodnota [-] Název Hodnota [-] 

x1_EM 2 A0_EM 0,001 

x_vol_EM 3 A1_EM 0 

y1_EM 2 A2_EM 0,179 

y_vol_EM 2 A3_EM 0,002 

z1_EM 1 A4_EM 0,007 

z_vol_EM 1 A5_EM -0,01 

xg_EM 0 A6_EM 0 

Regresní popis elektromotoru P2 - režim generátoru 

Název Hodnota [-] Název Hodnota [-] 

x1_G 2 A0_G 0,003 

x_vol_G 2 A1_G 0 

y1_G 2 A2_G 0,086 

y_vol_G 2 A3_G 0,0038 

z1_G 1 A4_G 0 

z_vol_G 1 A5_G 0,0372 

xg_G 0 A6_G 0 
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11.6.2 HM_konstanty_P0P4 

Účinnosti 

  Název signálu Hodnota [-] Název signálu Hodnota [-] 

ηP,Kola etaTW 0,98 KetaT 1/etaTW 

ηP,Kola,zadní etaTW_Z 0,97 KetaT_Z 1/etaTW_Z 

ηP,SM etaTSM 0,95 KetaTSM 1/etaTSM 

ηP,EM,P4 etaTEM_P4 1 KetaTEM_P4 1/etaTEM_P4 

ηP,G.P4 etaTG_P4 1 KetaTG_P4 1/etaTG_P4 

ηP,EM,P0 etaTEM_P0 0,95 KetaTEM_P0 1/etaTEM_P0 

ηP,G.P0 etaTG_P0 0,95 KetaTG_P0 1/etaTG_P0 

ηDCH etaDCH 0,99 - - 

ηCH etaCH 0,99 - - 

ηB,G etaBG 0,55 - - 

ηB,EM etaBEM 1 - - 

Regresní popis spalovacího motoru 

Název Hodnota [-] Název Hodnota [-] 

x1_SM 1 A0_SM 0,166 

x_vol_SM 2 A1_SM 0,628 

y1_SM 1 A2_SM 18,451 

y_vol_SM 8 A3_SM 0,013 

z1_SM 1 A4_SM 0,179 

z_vol_SM 0 A5_SM 1,133 

xg_SM 0,7 A6_SM 0 

Regresní popis elektromotoru P4 - režim mot. Regresní popis elektromotoru P0 - režim mot. 

Název Hodn. Název Hodnota Název  Hodn. Název Hodnota 

x1_EM_P4 2 A0_EM_P4 0,001 x1_EM_P0 2 A0_EM_P0 0,0003 

x_vol_EM_P4 3 A1_EM_P4 0 x_vol_EM_P0 3 A1_EM_P0 0 

y1_EM_P4 2 A2_EM_P4 0,238 y1_EM_P0 2 A2_EM_P0 0,714 

y_vol_EM_P4 2 A3_EM_P4 0,002 y_vol_EM_P0 2 A3_EM_P0 0,0005 

z1_EM_P4 1 A4_EM_P4 0,005 z1_EM_P0 1 A4_EM_P0 0,0017 

z_vol_EM_P4 1 A5_EM_P4 -0,01 z_vol_EM_P0 1 A5_EM_P0 -0,0104 

xg_EM_P4 0 A6_EM_P4 0 xg_EM_P0 0 A6_EM_P0 0 

Regresní popis elektromotoru P4 - režim gen. Regresní popis elektromotoru P0 - režim gen. 

Název Hodnota Název Hodnota Název Hodnota Název Hodnota 

x1_G_P4 2 A0_G_P4 0,0002 x1_G_P0 2 A0_G_P0 0,0001 

x_vol_G_P4 2 A1_G_P4 0 x_vol_G_P0 2 A1_G_P0 0 

y1_G_P4 2 A2_G_P4 0,115 y1_G_P0 2 A2_G_P0 0,3439 

y_vol_G_P4 2 A3_G_P4 0,003 y_vol_G_P0 2 A3_G_P0 0,0009 

z1_G_P4 1 A4_G_P4 0 z1_G_P0 1 A4_G_P0 0 

z_vol_G_P4 1 A5_G_P4 0,037 z_vol_G_P0 1 A5_G_P0 0,0372 

xg_G_P4 0 A6_G_P4 0 xg_G_P0 0 A6_G_P0 0 
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 Příloha 7: Výstupní signály z řídicího algoritmu 

Výstupní signály z řídicího algoritmu 

  Název → do bloku 

1. Požadovaný výkon spalovacího motoru SM 

2. Požadovaný výkon EM1 v pozici P2 EM1-P2 

3. Požadovaný výkon EM1 v pozici P4 EM1-P4 

4. Požadovaný výkon EM2 v pozici P0 EM2-P0 

5. Požadovaný brzdný výkon třecích brzd Vozidlo 

6. Parametr USM Spojka_ECU 

7. Požadovaný převodový stupeň převodovky Převodovka 

8. Signál k nastartování SM SM_ECU 

9. Režim vypočtu USM (1-ESMEM,2-EG,3-WCH) - 

10. Aktivní jízdní režim(1-E-jízda,2-Boost,3-Hybridní,4-Konvenční) - 

11. Parametr CH (0/1) - 
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 Příloha 8: Test B – průběhy parametru USM 

11.8.1 Topologie P2 
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11.8.2 Topologie P0P4 
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 Příloha 9: Test C – průběhy USM 

11.9.1 Topologie P2 
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11.9.2 Topologie P0P4 

 


