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ABSTRAKT  

Předmětem této bakalářské práce je stanovit ekonomický a ekologický přínos hybridizace 

flotily nákladních vozidel třídy 9 na základě výsledku simulace pomocí softwaru IGNITE, 

analyzovat provozní náklady a dopad na životní prostředí z hlediska emisí u konvenčního 

a  hybridního pohonu stejného modelu. Dalším úkolem je analyzovat, zda je hybridní model 

ekonomicky výhodný pro flotilu 30 vozidel. 

 

ABSTRACT  

The subject of this bachelor thesis is to determine economic and ecological benefit of truck 

(class 9) fleet hybridization based on results of the simulation using IGNITE software, and 

analyze operating costs and impact on the environment in terms of produced emissions by 

comparison of the simulation results of conventional and hybrid model of the same model. 

Additionally, it I analyze if it is economically feasible to perform the hybridization of the fleet of 

30 vehicles. 
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Úvod  

Toto téma jsem si vybrala z několika důvodů, tím hlavním byla touha zlepšit stav životního 

prostředí, které se každý rok zhoršuje. Můj výběr padl na hybridizaci těžkých nákladních 

vozidel v důsledku skutečnosti, že v současné době je to jediný typ dopravy, který nemá na 

trhu alternativu ke klasickému typu spalovacího motoru. 

Hlavním cílem je analyzovat vyhlídky a ekonomické přínosy hybridizace nákladních 

automobilů třídy 9 s užitečným zatížením do 40 tun. Ve své práci budu používat paralelní 

obvod hybridní pohonné jednotky, parametry hybridní jednotky byly převzaty z konceptů, které 

jsem našla u předních výrobců, jako jsou Volvo a Mercedes-Benz. Vzhledem k tomu, že v 

současné době ve veřejné sféře není možné najít technické charakteristiky těchto konceptů, 

vybrala jsem dva modely nákladních vozidel. První dieselový model 40tunového nákladního 

automobilu, jako příklad jsem vzala technické charakteristiky Mercedes-Benz Actros. Druhý 

model nákladního automobilu s paralelní hybridní pohonnou jednotkou, technické vlastnosti 

budou uvedeny níže v práci. Oba modely jsem vytvořila v programu IGNITE vyvinutém 

společností Ricardo. 

V první kapitole se budu podrobněji zabývat problémem dopadu dopravy na životní prostředí 

z hlediska škodlivých emisí a hluku. Dále uvedu příklady široce používaných architektur 

hybridních automobilů v současné době, jejich klasifikaci a charakterizaci. Podrobněji se budu 

zabývat mild hybridem v paralelním obvodu. 

Ve druhé kapitole popíšu aplikaci IGNITE, ve které jsem prováděla simulaci, popíšu model 

konvenčního nákladního automobilu a uvedu charakteristiku hlavních použitých komponentů, 

popíšu silniční cyklus, který jsem vybrala, a charakterizuji ho.  

Ve třetí kapitole, se budu zabývat procesem hybridizace nákladního automobilu a návrhem 

hybridního modelu a popíšu parametry a charakteristiky použité pro každý komponent mého 

modelu. 

Ve čtvrté kapitole bude zkoumán princip fungování jedné z hlavních komponent hybridního 

řídicího systému. V IGNITE uvedu algoritmus klasické řídicí jednotky, charakteristiku a princip 

fungování daného komponentu.  

V páté kapitole uvádím výsledky mého výzkumu, grafy ilustrující výsledky, výpočty, kolik litrů 

ušetří hybridní typ nákladního automobilu a o kolik méně emisí CO2 vyprodukuje do okolního 

prostředí. 

V šesté kapitole provedu ekonomickou analýzu výhod používání hybridního typu a vypočítám 

výsledky úspor s plnou hybridizací flotily během 10 let používání. Rovněž vypočítám přibližné 
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celkové náklady na hybridizaci jednoho nákladního automobilu tohoto typu. Na konci kapitoly 

učiním závěr o efektivnosti hybridizovat nákladní automobily tohoto typu.  

1 Úvod do problematiky 

V dnešní době stále více lidí přemýšlí nad ochranou životního prostředí. Stále rostoucí počet 

automobilů má vliv zejména na kvalitu ovzduší [1]. Zhoršení kvality vzduchu, globální 

oteplování a pokles ropných zdrojů se stávají hlavními problémy pro lidstvo. Je dobře známo, 

že elektrická a hybridní doprava jsou v budoucnu nejslibnějším řešením problému pozemní 

dopravy [2]. Přísnější předpisy o emisích a spotřebě paliva stimulují zájem o vývoj bezpečné, 

ekologicky čisté a vysoce efektivní dopravy. Mezi hlavní výhody hybridního pohonu z pohledu 

emisí patří: snížení spotřeby paliva, snížení produkce emisí CO2, v elektrickém režimu 

dokonce nulové emise, bezhlučný chod, využití obou pohonů v ideálním rozsahu otáček 

s nejvyšší účinností [2]. Tyto faktory dovolují eletrickim a hybridním automobilům být jednou z 

nejvýhodnějších variantou dopravy z hlediska emisí. 

1.1 Emise a hluk  

Hlavními myšlenkami moderní společnosti jsou podpora udržitelné mobility a dosažení 

efektivnější, čistější a bezpečnější přepravy cestujících a zboží. Doprava je obecně 

považována za důležitý faktor, který ovlivňuje vytváření podmínek pro hospodářský růst a 

pokrok v moderní společnosti. Na jedné straně mobilita obyvatelstva a na druhé straně pohyb 

zboží vedou po ekonomickém růstu a jeho zlepšování k neustálému zvyšování dopravní 

činnosti. Růst nákladní a osobní dopravy je primárně spojen s negativními dopady na životní 

prostředí v důsledku dodatečného využití fosilních paliv. Odvětví dopravy představuje 33,2 % 

celkové spotřeby energie v Evropské unii v roce 2014, z čehož bylo 82 % použito v silniční 

dopravě. [3] Odvětví dopravy vygenerovalo v roce 2016 23,2 % celkových emisí skleníkových 

plynů, z toho 72,8 % připadá na silniční dopravu. Podle studie z roku 2016 představují nákladní 

vozidla 18,4 % emisí skleníkových plynů [3]. Problém vyčerpání ropných zdrojů je rovněž 

akutní. [4] 

Silniční doprava dnes v celosvětovém měřítku produkuje 83–94 % škodlivých emisí. Doprava 

produkuje především emise NOx, CO (k produkci těchto emisí celosvětově přispívá doprava 

z 30–80 %) a CO2 (32 % všech emisí CO2), viz Obrázek 1.  [5]  Z toho 73 % všech emisi CO2 

připadá automobilové dopravě, z toho těžká nákladní vozidla vyrábějí téměř 26 %.  [5] 
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Obrázek 1 Rozdělení celkových emisí a 𝐶𝑂2 v EU. 

Od roku 1993 jsou v Evropě platné tzv. emisní normy EURO (Tabulka 1) a zpravidla každé 

4 roky jsou vydávány nové zpřísňující emisní normy. Tyto normy se však týkají pouze nově 

vyrobených vozidel. Hlavní produkt spalovacích motorů, oxid uhličitý (CO2), však není 

v EURO normách uváděn. Normy jsou zaměřeny zejména na nebezpečné a škodlivé 

výfukové emise, mezi které patří především oxid uhelnatý (CO), uhlovodíky (HC), oxidy 

dusíku (NOx) a pevné látky (PM). [4] [1] 

 

Tabulka 1. Tabulka emisních norem [6] 

 

 

V současnosti je problematika hluku jeden z nejdůležitějších problémů silniční dopravy. Hluk 

je totiž z dlouhodobého hlediska faktorem ovlivňujícím zdraví člověka. Proto je nutné jej 
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sledovat a hledat způsoby, jak ho snižovat či eliminovat. Lidský sluch je schopen zaznamenat 

změnu hladiny akustického tlaku od 2 dB. Hladina akustického tlaku u nákladního vozidla je 

roven 90 dB, což při 8hodinové expozici může vést k poruše sluchu. [7] Hybridní vozidlo, 

když pracuje na elektrickém pohonu a elektrické vozidlo na rozdíl od konvenčního tento 

problém řeší. Elektrické vozidlo má tichy, skoro bezhlučný chod. Bohužel tohle platí pouze 

pro nízké rychlosti; to je ale dostačující ve městech. Při vysokých rychlostech jsou hlavními 

zdroji hluku aerodynamický hluk karoserií a hluk od kontaktu pneumatiky s vozovkou. 

 

Obrázek 2. Hladiny hluku osobních a nákladních vozidel na dálničních površích. [8] 

1.2 Úvod do hybridních vozidel  

První nápad sestavit hybridní automobil přišel mezi roky 1665 a 1680, kdy Ferdinanda 

Verbiesta napadla myšlenka sestrojit parní pohon pro císařský kočár, který byl poháněn parou 

a zároveň koňmi. První automobil byl pohaněn parním strojem. V roce 1769 Skot James Watt 

úspěšně zkonstruoval první vozidlo, které dokázalo vyvinout rychlost až 9 km za hodinu. 

Vynálezcem prvního pravého hybridního automobilu v roce 1898 byl konstruktér Ferdinand 

Porsche ve svých osmnácti letech. Ten velice důmyslně využil zážehový motor o síle 2,6 kW 

pro pohon dynama, kterým bylo dobíjeno 44 akumulátorů s napětím 90 V. Energie 

z akumulátorů pak byla rozvedena do elektromotorů umístěných v předních kolech. Vyřešil tak 

problém na tehdejší dobu velice pokrokovým způsobem. Jelikož auto nepotřebovalo žádnou 

převodovku ani řetěz, nedocházelo k velkým ztrátám, a tak auto dosahovalo vysoké účinnosti. 

Hybridní automobil vážil 1700 kg, jel maximální rychlostí 35 km/h a maximální dojezd měl 

200 km na jedno natankování. 
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Nová verze tohoto hybridního automobilu měla elektromotory umístěné ve všech čtyřech 

kolech a dosahovala rychlosti lehce přes 100 km/h. Ferdinand Porsche tak vytvořil princip 

hybridního motoru, který se s drobnými úpravami využívá dodnes. 

1.2.1 Typy hybridu a architektura hybridního pohonu  

V případě hybridu se jedná o kombinaci spalovacího motoru s elektromotorem v několika 

různých podobách. Hybridní automobily dělíme podle dvou kritérií na 6 typů. 

• Podle výkonu automobilu: 

o Full hybrid 

o Mild hybrid 

o Plug-in hybrid 

• Podle uspořádaní: 

o Paralelní hybrid 

o Sériový hybrid 

o Kombinovaný hybrid 

Vzhledem k tomu, že se ve své práci zabývám modelováním mild hybridu s paralelní 

architekturou, budu v této kapitole podrobněji popisovat tento typ. 

1.2.1.1 Rozděleni podle výkonu elektromotoru 

V tomto rozdělení se vždy přihlíží k tomu, jakou úlohu hraje elektromotor. Pokud je jeho role 

srovnatelná se spalovacím motorem, mluvíme o tzv. full hybridu (nebo také strong hybridu). 

U full hybridů si může řidič sám volit, na jaký druh pohonu chce právě cestovat. Rovněž může 

být kombinován spalovací i elektrický motor. 

Dalšími stupni jsou mild hybrid či mikro hybrid. Někdy se můžete setkat také s označením 

motor assist hybrid, kde automobil není elektromotorem poháněn, ale tento pomáhá 

v činnosti spalovacímu motoru, například při rozjezdu. 

Samostatnou kapitolou jsou plug-in hybridní automobily (PHEV), které mohou být vybaveny 

v podstatě jakoukoliv formou hybridního ústrojí. To je hybridní automobil, jehož akumulátory 

lze dobíjet z elektrické sítě. Jde o jakýsi mezistupeň mezi klasickými hybridy a elektromobily. 

Nejčastěji se jedná o full hybridy a čistě na elektrický proud ujedou i několik desítek 

kilometrů. Příklady PHEV hybridu: BMW i8, Mitsubishi Outlander PHEV, Toyota Prius PHEV, 

Volkswagen Golf GTE. 
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Mild hybrid 

Pojmem mild hybrid označujeme vozy, jež mají namontován motor- generátor mezi spalovací 

motor a převodovku. Někdy je možno setkat se také s označením motor assist hybrid, kde 

automobil není poháněn elektromotorem, ale elektromotor pomáhá spalovacímu motoru 

například při rozjezdu. Není však možné, aby byl mild hybrid poháněn pouze elektřinou. 

V současnosti se mild hybridní vozy stále více spojují s 48voltovým elektrickým            

systémem s reverzibilním alternátorem, který má funkci generátoru a současně je také 

spouštěčem motoru. Tento systém je nutný z důvodů stále rostoucích požadavků na snížení 

spotřeby paliva, a tedy i emisí, ovšem při zachování trendu stále se rozšiřující výbavy vozidel, 

například konektivity a autonomního řízení. [9]  

Motor-generátor pomáhá spalovacímu motoru při rozjezdech nebo při náhlé potřebě vyššího 

výkonu, například při předjíždění. Zároveň dokáže při brzdění kinetickou energii přeměňovat 

na energii elektrickou a dobíjet tak baterie (rekuperativní brždění). Výkon tohoto generátoru 

se pohybuje do 25 kW. Mild hybrid dokáže ušetřit až 15 % paliva. Kvůli tomu, že elektromotor 

zpravidla nedosahuje dostatečně vysokého výkonu, nemůže sloužit jako primární pohon 

automobilu. Elektromotor je stále „pouhá“ výpomoc pro spalovací motor. [2] 

Příklady klasického mild hybridu: Mercedes-Benz S 400 Hybrid, BMW ActiveHybrid 7 

1.2.1.2 Rozděleni podle uspořádaní 

Uspořádání spalovací pohonné jednotky a elektromotoru se dělí na paralelní, sériové, nebo 

kombinované.  

 

Paralelní hybrid je nejčastěji používaným uspořádáním.  

Takový automobil je vybaven spalovacím motorem i elektromotorem, které jsou propojeny 

převodovkou. Oba motory jsou zapojeny paralelně, tedy vedle sebe.  

Elektromotor může pracovat jako motor – odevzdává energii, nebo jako generátor – 

produkuje energii. V prvním případě pouze vypomáhá spalovacímu motoru, a to v situacích, 

kdy je zapotřebí velkého výkonu, tedy například při rozjezdech nebo při akceleraci. Svou 

činností tedy elektromotor zvyšuje výkonnost celého pohonného ústrojí vozu. V druhém 

případě, při přebytku kinetické energie, kdy vozidlo jede z kopce nebo brzdi, pracuje 

elektromotor jako generátor. Elektrická energie je posléze ukládána do baterií. I když nemá 
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elektromotor dostatek síly na rozpohybování auta, je tento systém až o 30 % účinnější, než 

je tomu v případě sériového uspořádání. [10] 

Výhody: U paralelního hybridu je elektromotor i generátor tvořený jednou jednotkou, 

u sériového jde o dvě různá zařízení. Řidič má možnost baterie dobíjet, konkrétně rekuperací 

kinetické energie. Mezi výhody tohoto uspořádání patří jednoduchost, servisní nenáročnost 

a vynikající účinnost.  

Nevýhody: Nevýhodou je fakt, že hlavním pohonem je zde spalovací motor, tudíž spotřeba 

není významně nižší než u klasického vozu.  

Příklady paralelního hybridu: Honda Insight, Toyota Prius, Chevrolet Malibu 

 

Obrázek 3 Konfigurace paralelní hybridní pohonné jednotky. [10] 

Sériové hybridy mají mnohem blíže ke klasickým elektromobilům. V tomto uspořádání je 

spalovací motor zapojen do série s elektromotorem. U tohoto typu spalovací motor neslouží 

jako pohonná jednotka, ale jako generátor elektrické energie pro elektromotor, případně 

akumulátor. Je rovněž možné, aby pohonný systém odebíral energii najednou z baterie i z 

generátoru, pokud je třeba vysokého výkonu. 

http://www.hybrid.cz/tagy/elektromobily
http://www.hybrid.cz/tagy/elektromobily
http://www.hybrid.cz/tagy/elektromobily
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Obrázek 4. Konfigurace sériové hybridní pohonné jednotky. [10] 

Kombinovaný hybrid jde tady o kombinace paralelního a sériového hybridu. Kombinovaný 

hybrid v jednom celku spojuje spalovací motor, motor-generátor a elektromotor a tok výkonu 

spalovacího motoru může ke kolům jít mechanickou cestou (paralelní hybrid) nebo elektrickou 

(sériový hybrid), nebo také společně. [10] Komponenty jsou propojeny pomocí spojek a 

vhodným přepínáním se volí řazení pohonu. Na obrázku 5 je blokově znázorněno základní 

řazení kombinovaného hybridního pohonu. 

 

Obrázek 5. Schéma kombinovaného hybridního pouhou. 

1.2.1.3 Paralelní Mild Hybrid 

Ve své bakalářské práci jsem se zabývala modelováním paralelního modelu hybridu typu 

mild hybrid. 

Zvolila jsem tento typ z několika důvodů. Zaprvé je tento typ jedním z nejvíce používaných 

typů hybridních aut v současnosti. K jeho výhodám rovněž patří jednoduchost (motor 
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i generátor jsou tvořeny jednou jednotkou) a vysoká účinnost, rovněž je výhodou chybějící 

potřeba nabíjení baterky. 

V dalších odstavcích bude vysvětleno detailně, jakými vlastnostmi tento model disponuje. 

Obrázek 6  znázorňuje paralelně zapojený mild hybrid na elektrický pohon. Malý 

elektromotor, který může fungovat jako spouštěč motoru, generátor a trakční motor, je 

umístěn mezi spalovacím motorem převodovkou Spojka se používá k odpojení převodovky 

od motoru v případě potřeby, například při řazení a nízké rychlosti vozidla. Výkon 

elektromotoru může být v rozsahu asi 10 % jmenovitého výkonu motoru. Motor-generátor 

může být plynule řízen tak, aby pracoval s jakoukoliv rychlostí a točivým momentem; izolace 

mezi elektromotorem a převodovkou tedy není nutná. Provoz hnacího ústrojí a každé 

jednotlivé komponenty je řízen řídicím systémem hnacího ústrojí a komponentními 

regulátory. [10] 

  

Obrázek 6. Konfigurace paralelní mild-hybridní pohonné jednotky. 
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2 Popis simulačního nástroje IGNITE. Konvenční model vozidla  

V této kapitole je popsán simulační nástroj IGNITE od společnosti Ricardo, s. r. o., pomocí 

nějž byly v této práci vytvořeny modely. Dále je tu podrobněji popsán vypracovaný model 

konvenčního vozidla a všechny použité komponenty a charakteristiky.  

2.1 Popis softwaru IGNITE 

IGNITE je software pro modelování a simulaci více domén, který zahrnuje modelovací 

knihovny vhodné pro různé automobilové aplikace, jako je jízdní cyklus, analýza výkonu 

a tepelných systémů. Různorodá škála modelových knihoven je rovněž použitelná pro 

systémové analýzy v celé řadě různých průmyslových odvětví; to může zahrnovat distribuci 

silnic, železnic, obrany a vody. IGNITE je platforma pro modelování a simulaci založená na 

fyzikálních zákonech a definovaná diferenciálními rovnicemi. Je zaměřena na modelování 

a simulaci systémů zaměřených především na automobilové aplikace. Jejím cílem je 

poskytnout uživatelům prostředky pro rychlou analýzu interakcí komponent v příslušném 

prostředí na systémové úrovni. Platforma také podporuje import existujících dílčích modelů 

z jiných softwarových balíčků třetích stran jako funkčních jednotek (FMU). 

IGNITE se používá pro modelování na úrovni systémů všech hlavních subsystémů vozidel. 

Knihovny Ricardo a Modelon poskytují komplexní modelování podsystémů pro motory, 

převodovky, hnací ústrojí, vozidla, elektrická zařízení, řízení a tepelnou správu. Nastavitelná 

věrnost komponent splňuje požadavky modelování vozidel od koncepce až po detailní 

integraci hnacího ústrojí. 

2.1.1 Popis softwaru RPost  

Pro znázornění výsledků simulace ve své práci budu předkládat grafy vytvořené pomocí 

softwaru RPost od společnosti Ricardo Software. 

Software RPost je interaktivní vykreslovací balíček vyvinutý společností Ricardo Software pro 

zobrazení grafického výstupu ze softwarových nástrojů technické analýzy. RPost vytváří řadu 

typů grafů včetně standardních dvourozměrných grafů s vícero souřadnicemi. Program 

umožňuje interaktivní vykreslování a rozvržení grafů a jejich export.  
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2.2. Popis konvenčního modelu 

V simulačním prostředí IGNITE jsem vytvořila model nákladního konvenčního vozidla 

(Obrázek 7). Dále budou popsány všechny komponenty modelu, charakteristiky a jejich 

implementace v softwaru.  

 

Obrázek 7. Model konvenčního nákladního vozidla v IGNITE 

Pro svou práci jsem modelovala těžkotonážní 40tunové nákladní vozidlo třídy 9 (Super heavy 

duty), které v současné době patří k nejtěžším nákladním vozidlům. 

Provedla jsem výzkum současného trhu, aby byly vidět typické rozměry a další důležité 

parametry vozidel v této kategorii. Při vypracování konceptu hybridního komerčního vozidla 

jsem použila  parametry, kterým odpovídá Mercedes-Benz Actros LS 4x2 Semi-trailer traktor. 

(Obrázek 8) Tento model je jedním z nejpoužívanějších těžkotonážních nákladních vozidel 

v EU. [1] 

1 

2 2 

3 4 

5 
5 
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Obrázek 8. Mercedes- Benz Actros. 

Parametry byly převzaty z  materiálu Ricardo a jsou charakteristiky evropskeho vozidla 

Mercedes- Benz Actros  segment  kombinovaný traktorů tahačů a přívěsů. [2] (tabulka 2) 

 

Tabulka 2. Charakteristiky použity v práce. [1] 

 Konvenční  Hybrid  

Vehicle mass (Hmotnost vozidla) 14600 
14860 

kg 

Payload mass (Nosnost) 25400 
25140 

kg 

Frontal area (Celní plocha) 10,2  m2 

Air drag coefficient (Součinitel 

odporu vzduchu) 0,58 

 

- 

Rolling drag coefficient (Valivý 

odpor) 0,0052 

 

- 

Max. engine torque (Maximální 

točivý moment spalovacího 

motoru) 2,100 

 

Nm 

Transmission (Převodovka) 12  speed 

Fuel consumption (Spotřeba 

paliva) 35,66 

 

L/100km 

CO2 emission (Emisi CO2) 937,9 

 g 

CO2/km 
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2.2.1 Pneumatiky 

Pro simulaci v softwaru IGNITE jsem zvolila pneumatiky typu Simple tyre (označené číslem 1 

na obrázku 7) který je vhodný pro většinu simulací jízdních kol, kde může být ignorován prokluz 

kola, hmotnost pneumatiky, valivá síla úměrná  normálové síle a rychlosti vozidla, pneumatika 

je tuhá. [11] 

V simulaci jsem použila stejný rozměr pneumatik, jaký uvádí výrobce vozidla, jedná se 

o pneumatiky s následujícími parametry (tabulka 3) 

 

Tabulka 3: Charakteristiky Pneumatiky nákladního vozidla. [1] 

Název 315/55 R 22.5  

Moment 

setrvačnosti 

14,9 kg∙m2 

Poloměr 0,506 m 

2.2.2 Spalovací motor  

BasicEngine (Obrázek 7, element 2) je zjednodušený model motoru založený na mapách 

(benzín, nafta nebo plynná paliva). Představuje zdroj točivého momentu a setrvačnosti s 

okamžitým průtokem paliva, tepla a emisí výfukových plynů, které jsou založeny na 

tabulkových datech dodaných uživatelem (Obrázek 10). tyto tabulky ukazují závislost otáček 

motoru na kroutícím momentu, a velikost sešlápnutí plynového pedálu. Okamžitá spotřeba 

paliva a emise jsou integrovány, aby poskytly celkové množství použitého paliva a emise pro 

kompletní simulaci. Mapa měrné spotřeby paliva je znázorněna na obrázku 10. 

V tomto modelu jsem použila naftový motor s otáčkami 600-2200 rpm, točivý moment 

2134 Nm. Data pro dieselový motor (Engine map, Fuel consumption map), který odpovídá 

zvolenému modelu, byla převzata z aplikace Vecto. [12] 



21 

 

 

 

Obrázek 9. BSFC map, IGNITE software 

 

 

Obrázek 10. Engine map, IGNITE software 

Většina dat byla převzata z aplikaci VECTO. VECTO je nástroj pro výpočet spotřeby energie 

a emisí CO2 vozidel. Modifikuje komponenty těžkého vozidla a simuluje virtuální jízdu na trase. 

Cílem je poskytnout standardizovaný způsob výpočtu spotřeby energie (resp. paliva) a 

odpovídajících emisí CO2.  [12] 
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2.2.3 Spojka  

V modelu byla použita klasická spojka (Obrázek 7, element 3) Basic Clutch Spojka s 

volitelnou torzní klapkou. Modely BasicClutch používají rozhraní tření, které slouží k 

selektivnímu přenosu točivého momentu mezi 2 rotujícími přírubami.  

Okamžitý maximální přenosový točivý moment je dán kapacitou spojky a řídicím signálem, 

který je k ní veden přes sběrnici. Standardně je na výstupní straně spojky obsažena torzní 

klapka. Torzní tlumič lze odstranit tak, že se spojka nastaví na tuhou. Spojka je modelována 

jako zařízení pro přenos krouticího momentu. Okamžitý maximální přenosový moment je dán 

součinem výkonu spojky a signálem pro zapojení sběrnice.  

V modelu používám tuhou spojku s limitem krouticího momentu 7000 Nm. 

2.2.4 Převodovka   

DiscreteRatioTransmissionGearbox (Obrázek 7, element 4) lze použít pro modelování 

manuálních nebo automatických převodů vozidel, představuje přenos s následujícími 

funkcemi: 

 

• Konečný počet poměrů. 

• Samostatné ztráty kroutícího momentu v důsledku tření na vstupní a výstupní 

přírubě. 

• Přední a zpětné ztráty účinnosti mezi vstupní a výstupní přírubou. 

• Ztráty parametrizované pro každý poměr. 

• Samostatná setrvačnost na vstupní i výstupní přírubě. 

•  Použití synchronizátoru založeného na tření na vstupní přírubě pro zapojení 

rychlostních stupňů s uživatelem určeným maximálním krouticím momentem a 

kroutícím momentem. 

• Ztráta výkonu způsobená všemi třemi mechanismy (ztráty kroutícího momentu, ztráty 

účinnosti, synchronizátor prokluzu) může být odvedena jako teplo přes volitelný 

tepelný port 

Ve svém modelu jsem data pro převodovku převzala z aplikace VECTO. [12]  

Ve tabulce 4 vidíme převodový poměr pro každý stupeň a účinnost každého převodového 

stupně, když točivý poměr teče z a do b a z b do a. Tření ložiska každého ozubeného kola na 

přírubě a, b rovna se 0. 
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Tabulka 4: Charakteristiky převodovky 

stupeň 
převodový 
poměr 

účinnosti každého 
převodového stupně při 
točivém momentu z a do b 

účinnosti každého 
převodového stupně při 
točivém momentu z b do a 

1 14,93 0,95 1,0 

2 11,64 0,95 1,0 

3 9,02 0,96 1,0 

4 7,04 0,96 1,0 

5 5,64 0,97 1,0 

6 4,4 0,97 1,0 

7 3,39 0,97 1,0 

8 2,65 0,97 1,0 

9 2,05 0,97 1,0 

10 1,6 0,97 1,0 

11 1,28 0,97 1,0 

12 1 0,97 1,0 

 

2.2.5 Shift strategy  

Existují dvě mapy řazení, které slouží ke generování dynamických rychlostí řazení nahoru a 

rychlosti řazení dolů. Pokud je skutečná rychlost vyšší než rychlost řazení nahoru, spustí se 

řazení nahoru. Pokud je skutečná rychlost nižší než rychlost řazení dolů, spustí se řazení dolů. 

Po směně existuje časový interval daný parametrem minima shift interval, během něhož jsou 

nové směny zakázány. Uživatel specifikuje rychlost řazení nahoru a dolů při každém 

převodovém stupni pro řadu hodnot požadavků na řidiče. Uživatel by měl dimenzovat číslo 

převodovky použité v tabulkách tak, aby odpovídalo tabulce převodových stupňů v 

komponentě převodovky. Požadovaná osa řidiče map by měla mít alespoň 2 hodnoty (0,0 a 

1,0). 

Komponenta strategie řazení poskytuje požadovaný převodový signál do převodovky přes 

řadicí páku. Strategie řazení mění číslo převodovky na základě otáček (referenčních otáček) 

a signálů zrychlení řidiče. V závislosti na¨zařazeném rychlostním stupnijsou vstupní 
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parpametry buď otáčky motoru, výstupní otáčky převodovky nebo otáčky generátoru motoru. 

Posun je iniciován na základě map posunu poskytnutých uživatelem. 

Ve svém modelu jsem data pro Shift Strategy map převzala  aplikaci VECTO. [12] Minimální 

shift interval rovná se 2 s. Na obrazce 11 vidíme mapu závislosti rychlosti na výstupu 

z převodovky pro každý stupeň a pro každou poptávku(demand).  

 

Obrázek 11. Shift strategy map 

2.3 Jízdní cyklus 

Jizdní cyklus je řada datových bodů představujících rychlost vozidla v závislosti na čase. 

Jízdní cykly jsou produkovány různými zeměmi a organizacemi a slouží ke zjišťování 

spotřeby paliva a emisí výfukových plynů. V současnosti většinou používají dva jízdních 

cykly: NEDC a WLTC. 

Normovaný jízdní cyklus NEDC platí pro všechna osobní vozidla a pro lehká užitková vozidla. 

Zavedla ho v roce 1992 Evropská unie a účelem bylo zjišťování spotřeby paliva a emisí 

specifických pro dané vozidlo a poskytování srovnatelných hodnot.  

WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) od roku 2015 jako nástupce 

do té doby platné metodiky NEDC cyklus s sebou představuje harmonizovanou normu pro 

stanovení množství znečišťujících látek a emisí CO₂, spotřebu paliva nebo energie a akčního 

dosahu na elektřinu u lehkých užitkových vozidel (osobních automobilů a lehkých užitkových 

dodávkových vozů).  
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Pro správné výsledky simulace bylo potřeba najít jízdní cyklus na delší vzdálenost.  Souvisí 

to s tím, že většina nákladních vozidel musí překonat delší trasu, zpravidla mezi dvěma 

městy. Ve své práci budu používat případ, při kterém má nákladní vozidlo pouze jednoho 

řidiče a může denně jet podle nařízení (ES) č. 561/2006 nanejvýš 8 hodin.  

2.3.1 Základní jízdní cyklus 

Jako základní model jsem zvolila jízdní cyklus, který vypracovala Národní laboratoř pro 

obnovitelné zdroje energie (NREL). Bylo sledováno vice než 36 000 mil provozních údajů z 

30 vozidel třídy 8 v Los Angeles (Kalifornie) po dobu 557 dní. [13]  

Tento jízdní cyklus trvá 116 minut (Obrázek 12). Za tuto dobu ujede 56,5 km a skládá se ze  

4 částí.  Každou část dále popisují Tabulky 5 a 6. 

Tabulka 5: Části použitého jízdního cyklu 

První část čekání v dopravní zacpe. 

Druha část město (silnice 3 třídy, místní komunikace). 

Třetí část výjezd z města (silnice 1 třídy). 

Čtvrtá část Dálnice 

 

Tabulka 6: Charakteristika jízdního cyklu NREL. [13] 

NREL 

cyklus 

 Část 1 Část 2 Část 3 Část 4 

Délka 

cyklu 

km 0.42 1.88  11.46 42.91 

Doba 

trvaní 

cyklu 

min 22.17 21.02 23.93 52.82 

Max. 

rychlost 

km/hod 20.0524262

4 

49.8574771

2 

93.1810176 103.2716044

8 

Střední 

Rychlost 

km/hod 8.3685888 17.0751398

4 

45.9145843

2 

66.35325312 
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Obrázek 12. NREL LA/LB Drive Cykle. [13] 

2.3.2 Upravený jizdni cyklus  

Na základě NREL jízdního cyklu jsem vypracovala cyklus, který budu dále používat ve své 

práci. 

Oproti původnímu cyklu jsem zkrátila dlouhé zastávky v zácpě a zdvojnásobila dobu jízdy, aby 

cyklus co nejlépe odpovídal nejčastějšímu případu používaní nákladních vozidel na trase 

město-dálnice-město (v originálním jízdním cyklu byl zvažován pouze případ město-dálnice).  

Celková délka jízdního cyklu je 11791 sekund, což je 3,28 hodiny. Ve svojí práci uvažuji, že 

za jeden den řidič projede 2 jízdní cykly znázorněné je na obrázku 13. Celkem za tento čas 

vozidlo urazilo trasu dlouhou 131,8 km.  

Obrázek 13. Použity jízdní cykle. [13] 
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3 Návrh modelu hybridního nákladního vozidla  

Pomocí simulačního nastroje IGNITE jsem provedla hybridizaci modelu, přidala jsem baterie, 

elektrický motor a kontrolér. 

V této kapitole popíšu hybridní model nákladního vozidla a všechny komponenty, které jsem 

využila jsem k hybridizaci vozidla.  

3.1 Specifikace modelu vozidla 

V simulačním nástroji IGNITE jsem udělala návrh hybridního modelu nákladního vozidla. 

(Obrázek 14) 

Obrázek 14. Model paralelní hybridního nákladního vozidla v IGNITE 

 

Specifikace modelu vozidla jsou shrnuty v tabulce 7. Nákladní vozidlo o hmotností 40 tun s 

architekturou P2-hybrid, hmotnost běžného nákladního vozidla je 14 500 kg a maximální 

nosnost 25 500 kg. [1] Elektrický režim se používá u osobních vozidel v situacích s nízkým 

zatížením, kdy má ICE nízkou účinnost. V hybridním nákladním voze P2 s vysokou zátěží se 

čistě elektrický režim používá pouze pro manévrování v distribučních centrech. Proto je v 

simulačním modelu elektrický režim zanedbaný.  

1 2 

3 
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Tabulka 7. Zadaný hodnoty modelu. 

Transmission components Specification 

Engine (dieselový motor)  𝑉𝐻 = 12.2𝐿 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = 322𝑘𝑊@2200𝑟𝑝𝑚 

Basic Clutch (spojka) Ƭ𝑙𝑖𝑚 =7000𝑁𝑚  

Gearbox (převodovka) 12rychlostní 

automatická manuální převodovka 14.93-1.0 

Driveshalft (Točivý moment) Ƭ𝑙𝑖𝑚 =4000𝑁𝑚  

Basic Differential (diferenciál) Ratio=2.64 

Motor (elektricky motor) 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 125𝑘𝑊@11000𝑟𝑝𝑚  

Battery  Li-Ion, 60 kWh 

 

Dále podrobně popíšu nejdůležitější části, pomocí kterých jsem hybridizovala model. 

3.1.1 Elektromotor  

Kombinovaný motor a generátor s vestavěným regulátorem. (Obrázek 14, element 1) 

Poskytuje následující funkce: 

 

• Konverze mezi elektrickou a mechanickou energií, 

• Generování tepla v důsledku neefektivnosti přeměny, 

• Zjednodušená reprezentace skutečného regulátoru elektrického stroje. 

• Tato složka odstraňuje elektrické složitosti řízení skutečného motoru/generátoru a 

zjednodušuje vystavení pouze stejnosměrných elektrických spojení. Zatímco 
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skutečný motor/generátor může být vlastně třífázový střídavý stroj připojený ke 

stejnosměrnému třífázovému regulátoru, tato komponenta účinně představuje 

kombinaci motoru/generátoru a regulátoru. 

Pro simulační model jsem použila maximální výkon motoru 125 kW, maximální otáčky 

motoru 11 000 rpm a maximální krouticí moment 2000 Nm. Závislost těchto veličin je 

znázorněna na Obrázku 15. 

 

 

Obrázek 15. Charakteristika elektrického motoru 

3.1.2 Baterie 

Lithium-iontové baterie byly použity s velkým úspěchem v oblasti spotřebního nářadí a 

průmyslu přenosných zařízení a na výzkum lithiových iontů se vynakládá více prostředků než 

na ostatní chemické technologie. Výhody lithium-iontových baterií ve srovnání s jinými 

chemickými technologiemi baterií spočívají v tom, že jsou lehké a nemají „paměťový efekt“ (tj. 

ztrátu kapacity, když je baterie dobíjena, aniž by byla zcela vybitá). Pravé proto technologie 

lithium-iontových baterií nejlépe odpovídá energetickým požadavkům vozidel. 

Jako základ baterii jsem zvolila BOMBARDIER PRIMOVE baterii, kterou společnost 

BOMBARDIER používá pro E-busy, které se nyní používají v několika zemích Evropy, 

například v Německu a Švédsku. PRIMOVE baterie existují ve dvou velikostech, 60kWh (2 

balení) a 90kWh (3 balení).  

Baterie znázorněna na Obrázku 14, element 2. Pro můj model jsem zvolila  baterii o velikosti 

60 kWh (2 balení), jejíž charakteristika je znázorněna v Tabulce 8. [14]   
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Tabulka 8: Charakteristiky baterii 

Bartery  
 

60 

Number of packs  
 

2 

Energy content in  kWh 60 

Nominal battery voltage  V DC [V] 660 

Capacity Ah 45,45455 

Capacity K 163636,4 

Discharge current cont A DC 220 

Supply voltage for control  V DC 24 

Weight battery Kg 360 

 

3.2.3 Hybridní kontrolér  

Paralel hybrid vehicle controller (Obrázek 15, element 3) – regulátor kombinující různé řídicí 

prvky ovládající brzdy, elektromotor a motor v závislosti na signálech řidiče se skládá 

z následujících komponent: 

• Energie regeneračního brždění 

• Start-stop 

• Dobiti baterie 

• Rozdělení krouticího momentu 

• Ovládaní hybridní spojky 

Prvky vnitřní strategie Parallel Hybrid Vehicle Controller jsou znázorněny na Obrázku 16.  

rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.RegenBrakingStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.RegenBrakingStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.RegenBrakingStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.StopStartStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.StopStartStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.StopStartStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.DemandSplitStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.DemandSplitStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.DemandSplitStrategy.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.HybridClutchControl.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.HybridClutchControl.html
rmodel2://resource/docs/IPowertrain.Controllers.ParallelHybridVehicleControl.HybridClutchControl.html
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Obrázek 16. Parallel hybrid vehicle controller, princip fungovaní IGNITE software [15] 

Hybridní regulátor kombinuje různé prvky řídící strategie ovládající brzdy, elektromotor a motor 

v závislosti na signálech řidice. P2 elektrický stroj je připojen k boku (přes řemen motoru), nebo 

je integrován mezi spalovacím motorem a převodovkou. Elektrický stroj je odpojen od ICE a 

má stejnou rychlost ICE (nebo její násobek). 

Data pro controller map byla použita z aplikace VECTO. [12] Charakteristiky odpovídající 

maximálnímu krouticímu momentu pro spalovací motor jsou znázorněny na Obrázku 17, pro 

elektrický motor na Obrázku 18. 
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Obrázek 17. Charakteristiky max. engine torque 

 

Obrázek 18. Charakteristiky max. motor torque 

Princip algoritmu a jednotlivé režimy práce kontroléru budou popsány v následující kapitole. 

4. Řídicí jednotka/hybridní kontrolér   

Řídicí jednotka (neboli hybridní kontrolér) je součástka, která pomocí algoritmu rozhoduje, 

čím bude v konkrétní čas vozidlo poháněno. Buď pouze spalovacím motorem, nebo 

elektromotorem, anebo hybridním pohonem.  

V této kapitole uvádím základní princip činnosti řídicí jednotky u paralelního hybridu, její 

režimy a algoritmus změny režimu.  

 4.1 Jednotlivé režimy hybridního automobilu 

V této kapitole popisuji 9 jednotlivých režimů hybridního automobilu. [10] 
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• Motor je poháněný v samostatném režimu. To může být použito, když jsou baterie 

téměř úplně nabité a motor nemá zbývající energii k jejich nabíjení, nebo kdy jsou 

baterie plně nabité a motor je schopen dodávat dostatečný výkon, aby splňoval 

požadavky na energetickou spotřebu vozidla.  

• Čistě elektrický pohonný režim, ve kterém je motor vypnutý. Tento režim může být 

použitý v situacích, kdy motor nemůže pracovat efektivně, například při velmi nízké 

rychlosti nebo v oblastech, kde jsou emise přísně zakázány.  

• Režim hybridní trakce, který může být použit v případě potřeby velkého množství 

energie, například při prudké akceleraci nebo jízdě ve strmém kopci. 

• Režim regeneračního brzdění, kterým se kinetická nebo potenciální energie vozidla 

obnoví prostřednictvím fungování elektromotoru jako generátoru. Získaná energie je 

uložena v bateriích a později znovu použita.  

• Režim, ve kterém motor nabíjí baterie, přičemž vozidlo je v klidu nebo nepatrně klesá.  

• Režim, ve kterém oba regenerační brzdění a motor IC nabíjí baterie současně. 

• Režim, ve kterém motor pohání vozidlo a zároveň nabíjí baterie. 

• Režim, ve kterém motor nabíjí baterie a baterie napájí elektromotor.  

• Režim, ve kterém energie proudí do baterií z tepelného motoru diky hmotnosti 

vozidla. 

4.2 Princip fungovaní řídicí jednotky 

Během provozu by měly být použity správné provozní režimy, aby byly splněny požadavky 

na točivý moment, bylo dosaženo vysoké celkové účinnosti a byla udržována a co nejvíce 

obnovena energie z brzd. 

Celkové kontrolní schéma se skládá ze dvou úrovní (Obrázek 19). Ovladač úrovně systému 

vozidla (řídící jednotka na vysoké úrovni) funguje jako řídící velitel a poskytuje příkazy 

točivého momentu řídicím jednotkám s nízkým stupněm (místní nebo řídicí jednotky 

komponent). Regulátory nízkého stupně (místní nebo řídicí jednotky komponentů), jako jsou 

regulátor motoru a řadič přenosu ve víceúčelovém přenosu, ovládají odpovídající 

komponenty, aby fungovaly správně. 
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Obrázek 19. Schéma řízeni paralelní hybridní pohonné jednotky. [10] 

Řídicí jednotka se skládá z řidíci jednotky vozidla, regulátoru motoru, regulátoru 

elektromotoru a mechanického brzdového ovladače. Řídicí jednotka vozidla je na 

Obrázku 19 nahoře. Probíhá sběr dat ze všech komponentů, jako je požadovaný točivý 

moment, rychlost vozidla, otáčky motoru a poloha škrticí klapky, otáčky elektromotoru atd. 

Na základě těchto údajů, vlastností komponentů a přednastavené strategie řízení, dává své 

řídící signály každému řídícimu komponent/místnímu řadiči. Každý místní řídící systém řídí 

činnost odpovídající součásti tak, aby vyhovovala požadavkům pohonu. 

4.3 Režimy provozu pohonu a algoritmus změny režimu 

V této kapitole popisuji režimy pohonu a ukážu algoritmus změny režimu řídicí jednotky 

1) Vozidlo se pohybuje silou elektromotoru (není možné pro mild hybrid): rozjezd, parkování. 

Rychlost vozidla je menší než přednastavená hodnota Veb, která je považována za spodní 

řadu otáček vozidla, pod kterou spalovací motor nemůže pracovat stabilně. V takovém 

případě pouze elektromotor dodává energii k pohánění kol, zatímco motor je vypnutý nebo 

na volnoběhu.  

2) Režim hybridního pohonu: stálá nízká rychlost bez prudkého zrychlování, hybridní systém 

využívá oba druhy pohonu co nejhospodárnějším způsobem, přičemž spalovací motor 
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používá jen jako podporu elektromotoru. V tom režimu musí současně jak spalovací motor, 

tak elektrický motor, dodat svůj pohon k poháněným kolům. V tomto případě je provoz 

spalovacího motoru nastaven na optimální účinnost. Zbývající energie je dodávána 

elektrickým motorem. 

3) Vozidlo se pohybuje silou spalovacího motoru: během rychlé jízdy využívá přednostně 

spalovací motor, který umožní udržovat vysokou rychlost bez omezení. V takových situacích 

plní elektromotor pouze pomocnou funkci a na pohonu automobilu se přímo nepodílí. 

4) Regenerativní brzdný režim: když vozidlo brzdí a požadovaný brzdný výkon je menší než 

maximální regenerační brzdný výkon, který elektrický systém může dodávat, je elektromotor 

řízen tak, aby fungoval jako generátor k výrobě brzdného výkonu, který je roven 

požadovanému brzdnému výkonu. V takovém případě se motor vypne nebo nastaví 

volnoběh.  

5) Režim hybridního brzdění: je-li požadovaný brzdný výkon větší než maximální 

regenerační brzdný výkon, který elektrický systém může dodávat, musí být použita 

mechanická brzda. V takovém případě by měl být elektromotor ovládán tak, aby produkoval 

maximální regenerační brzdný výkon, a mechanický brzdový systém by měl zacházet se 

zbývajícími částmi. [10] 

Algoritmus fungovaní znázorněn na Obrázku 20. 

 

Obrázek 20. Algoritmus fungovaní řídicí jednotky. [10] 
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5 Výsledky simulace  

V této kapitole uvádím výsledky simulace konvenčního a hybridního vozidla, porovnávám u 

těchto modelů spotřebu paliva a emise CO2.  

V této kapitole budou přiloženy některé výsledné grafy ze softwaru RPost. 

Výsledky získané po testování obou modelů pro úsporu spotřeby paliva znázorňuje Tabulka 

9, úsporu emisi CO2 znázorňuje Tabulka 10.   

V následujících tabulkách jsem porovnávala dva modely v softwaru IGNITE, hybridní nákladní 

vozidlo a konvenční nákladní vozidlo, a pro každý model jsem udělala dva testy, jeden pro 

plně naložené vozidlo a druhý pro 75% zatížení, z důvodu toho, že hodně nakladu má malou 

hmotnost při velkém objemu. 

5.1 Výsledné grafy z RPost 

Prostředí RPost umožňuje znázornit velké množství grafů, ve své práci znázorním jenom ty 

nejdůležitější.   

Na Obrázku 21 vidíme spotřebu paliva pro oba modely, data z těchto grafů byla převzata pro 

výpočet v Tabulce 9. Červená čára značí plně naložené vozidlo, modrá naložení ze 75 %. 
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Obrázek 21. Spotřeba paliva pro hybridní model(a), pro konvenční model(b). 

 

Na Obrázku 22 vidíme kumulativní výsledky emisí CO2 produkované hybridním (Obrázek 22, 

a) a konvenčním vozidlem (Obrázek 22, b) za jeden jízdní cyklus. Stejně jako na předchozím 

obrázku červená čára ukazuje výsledky pro plně naložené vozidlo, modrá pro 75 % nákladu. 

Data z tohoto grafu byla využita pro výpočty v Tabulce 10. 

 

 

 

 

b 

a 
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Obrázek 22. Kumulativní emisi CO2 reprodukovaný hybridním(a) a konvenčním vozidlem(b). 

 

Na Obrázku 23 vidíme stav nabití baterie v průběhu jednoho jízdního cyklu. Na začátku 

jízdního cyklu byla baterie nabita na 60 %, na konci jízdního cyklu musíme mít přibližně stejnou 

hodnotu. V tom případě můžeme uvažovat spotřebu paliva bez zohlednění, že využijeme 

nějaký objem paliva pro nabíjení baterií. Jak vidíme na Obrázku 24, v obou případech máme 

přibližně 59 %, což vyhovuje požadavkům. 

a 

b 

Conventional 
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Obrázek 23. Stav nabití baterie. 

5.2 Spotřeba paliva  

Na základě dat získaných ze simulace, reprezentovaných v Tabulce 9, vidíme, že úspora 

paliva u hybridního nákladního vozidla činí 9,03 %, což je 4,3 litru nafty pro plně naložené 

vozidlo, a 7,86 % což je 3,22 litru pro 75 % nákladu. 

 

Tabulka 9: Úspora paliva 

  Hybridní model (litr/100 
km) 

Konvenční model 
(litr/100 km) 

Úspora/saving  

Full load 41.92 46.22 9.03% 

75 % of load 37.779 41.0 7.86% 

 

5.3 Emisi CO2 

Na základě dat získaných ze simulace obou modelů, reprezentovaných v Tabulce 10, můžeme 

vyvozovat, že snížení emisí CO2 u nákladního vozidla je 8,85 %, což je 91,7 g pro plně 

naložená vozidla, a 7,6 %, což je 70 g pro 75 % nákladu.  
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Tabulka 10: Emisi CO2 

  Hybridní model (g/km) Konvenční model (g/km) Úspora/saving 

Full load 943.6389 1035.305 8.85% 

75 % of load 851.2136 921.225 7.6% 

 

6 Výpočet ekonomického přínosu hybridizace nákladního vozidla 

Cílem analýzy je porovnat oba modely z pohledu ekonomických nákladů, ilustrovat rozdíly 

nákladů různých technologií nákladních vozidel, porozumět životaschopnosti obou typů 

nákladních vozidel, spočítat přibližnou cenu hybridního nákladního vozidla a zjistit, jestli se 

hybridní vozidlo vyplatí a pokud ano, za kolik let.  

6.1 Ekonomický výpočet ceny hybridního nákladního vozidla 

Cenu dieselového nákladního vozidla v Evropě v roce 2019 používám  3 684 800 Kč (cena 

tahače je 3 109 050 Kč a cena přívěsu 575 750 Kč). [16] 

V současnosti na trhu neexistuje ani jedno 40t hybridní nákladní vozidlo, existují jen jeho 

koncepty. Z tohot důvodu není jeho cena známa a bude potřeba ji odhadnout. Jako základ 

použiju cenu konvenčního nákladního vozidla (3 684 800 Kč) a přidám cenu hybridních 

součástek, což jsou baterie a motor; cenu kontroléru nelze odhadnout. Z toho důvodu se daný 

výpočet může velmi lišit od reálných výsledků, ale tato metodika a modely použité v mé práci 

mohou  být použity v budoucnu, v případě znalosti všech údajů.   

Životní cyklus nákladního 40t vozidla je podle evropských norem 10 let, střední životní cyklus 

jedné Li-ion baterie je 5 let [3]. Z tohoto důvodu do ceny hybridního vozidla započítám jednu 

výměnu baterie.  

Analýza nákladů na vlastnictví zahrnuje kapitálové náklady (kupní cena) a náklady na palivo. 

Palivo zvažované v analýze je motorová nafta. 

Všechny náklady v analýze jsou vyjádřeny v CZK v roce 2019. Analýza je omezena na náklady 

na vozidlo a palivo. Nezahrnuje daň z motorových vozidel, náklady na pojištění, mzdy řidičů, 

mýtné a silniční poplatky a náklady na údržbu vozidla. V budoucnu mohou být pro hybridní 
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vozidla zavedeny slevy, například v Norsku se při koupi hybridního vozidla neplatí poplatek 25 

% z DPH.  

Analýza se týká nákladů na vozidlo. Vyslovujeme řadu předpokladů o průměrném ročním 

využití vozidla, technologii účinnosti a  nákladech na palivo.  

6.1.1 Cena baterie  

Náklady na systém baterií a palivových článků se v literatuře značně liší v závislosti na 

inovacích, konkurenci dodavatelů a úsporách v rozsahu, které probíhají převážně v důsledku 

vývoje lehkých užitkových vozidel. Našla jsem řadu cen lithium-iontové baterie od roku 2015 

do roku 2023 pro scénáře se středním a velkým objemem a zjistila jsem, že náklady se 

pohybují od přibližně 5 300 Kč/kWh do 9 700 Kč/kWh v roce 2015 a od 3 450 Kč/kWh do 5 

200 Kč/kWh v roce 2023. [16] 

Náklady na baterie, které se zde uplatňují, spadají do středně velkých a velkých projekcí této 

studie. Očekávané snížení nákladů na lithium-iontové baterie je způsobeno nahrazením 

vysoce nákladných materiálů, úsporami z rozsahu, zlepšením návrhu a výrobních metod 

baterií, výrobními vylepšeními a konkurencí mezi dodavateli. 

Na základě  analýzy těchto dat jsem spočítala střední cenu na rok 2019 (Obrázek 24), což je 

od 4 370 Kč/kWh pro střední objem do 7 500 Kč/kWh pro velký objem a střední cena za 1kWh 

bude 5 895 Kč. 

 

Obrázek 24. Cena baterie při vysokém (červená ) a středním objemu(modrá) 
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Ve svém modelu jsem použila baterie s objemem 60 kWh, celková cena za jednu baterii je 

rovna 353 740 Kč. Analyzujeme náklady za 10 let, přičemž životní cyklus jedné baterie je pět 

let, tudíž je potřeba pro výpočet nákladů na 10 let použít baterie dvě. Celková cena za dvě 

baterie s objemem 60 kWh bude tedy 707 481 Kč. 

6.1.2 Cena motoru 

Cena elektrického motoru se skládá z fixní ceny (modrá čára v grafu na Obrázku 25) a ceny 

za každý kW (červená čára v grafu na Obrázku 25).[3] 

 

  

Obrázek 25. Cena el. Motoru (fixní a za 1kW) 

Ve svých modelech jsem použila elektrický motor Pn = 125kW. Celkovou cenu jsem spočítala 

jako sumu fixní ceny za motor a ceny za 1kW násobený počtem kW v motoru (Tabulka 11). 

Tabulka 11: Cena el. motoru 

Fixní náklady na elektromotor (Kč) na 2019 

rok 

2285 

Elektromotor cena za 1 kW (Kč/kW) na 2019 
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Elektromotor cena za 125kW (Kč) 54120 

Celková cena el. Motoru (Kč) 56405 

6.1.3 Celková cena hybridního nákladního vozidla 

Cena hybridního vozidla se skládá z ceny konvenčního vozidla a ceny hybridních součástek, 

což jsou baterie a motor (cenu kontroléru nelze odhadnout). (Tabulka 12) 

Tabulka 12. Výsledná cena hybridního vozidla 

Název součástky Cena v Kč 

Konvenční vozidlo 3 684 800 

Elektromotor 56 405 

2 baterie 707 481 

Hybridní kontrolér  - 

Celková cena hybridního vozidla  4 448 705 

 

Rovněž je třeba vzít v úvahu, že baterie hybridního vozidla má hmotnost 360 kg, což znamená, 

že hybridní vozidlo může přepravovat náklad o maximální hmotnosti o 360 kg nižší než je 

maximální hmotnost nákladu konvenčního vozidla.  

6.2 Ekonomický výpočet úspor na palivu hybridního nákladního vozidla  

Z výsledku simulace jsem zjistila spotřebu paliva pro oba modely. Pro hybridní a konvenční 

model jsem spočítala spotřebu paliva ve dvou případech, pro plně naložené vozidlo (červená 

čára na Obrázku 26) a pro 75 % nákladu (modrá čára na Obrázku 26). (Tabulka 12)  
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Tabulka 12: Spotřeba paliva (litr/100 km) 

 Konvenční  Hybridní  

Ful load 41.92 46.22 

75 % 
load 37.779 41.0 

 

 

 

Obrázek 26. Kumulativní spotřeba paliva pro hybridní vozidlo(a) a pro konvenční(b). 

Celý výpočet bude v CZK, cenu za 1 litr jsem použila 30,8 Kč (je to střední cena v ČR na rok 

2019). Náklady na palivo spočítám pro každý model za 10 let, přičemž nebude brán ohled na 

případné změny cen paliva. Délka cesty pro model je 131,79 km, což řidič urazí za 3,28 hodiny. 

Za jeden den (podle evropských předpisů) může řidič pracovat maximálně osm hodin.  [16]  

Ve své práci budu počítat s tím, že za jeden den řidič udělá dvě jízdy (jednu tam a jednu zpět), 

což činí 263,58 km za 6,55 hodiny. Za jeden rok nákladní vozidlo ujede 96208,89 km za 

2390,14 hodiny. Podrobnější výsledky přikládám v Tabulce 13. 

 

b 

a 

Hybrid truck: cumulative fuel consumption[g] 
Hybrid truck: cumulative fuel consumption[g] 

Convention truck: cumulative fuel consumption[g] 
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Tabulka 13. Spotřeba paliva a náklady na spotřebu paliva pro konvenční nákladní vozidlo 

pro různý cykly. 

  FC(full load) 
Price(full 
load) 

FC(75% of 
load) 

Price(75% of 
load) 

100km 46.22 1426.358 41 1265.268 

1way 60.91472 1879.841 54.03513 1667.535 

1day 121.8294 3759.681 108.0703 3335.07 

1year 44467.75 1372284 39445.64 1217300 

 

Sečetla jsem cenu pro oba modely v obou případech, celková cena za palivo za konkrétní 

vzdálenost (1 cesta, 1 den, 1 rok). Podrobnější výsledky přikládám v Tabulkách 13 a 14. 

 

Tabulka 14. Spotreba paliva a náklady na spotřebu paliva pro hybridni nakladni vozidlo pro 

různý cykly. 

  
FC(full 
load) 

Price(full 
load) 

FC(75% of 
load) 

Price(75% of 
load) 

100km 41.92 1293.66 37.779 1165.867 

1way 55.24763 1704.953 49.79008 1536.532 

1day 110.4953 3409.906 99.58015 3073.063 

1year 40330.77 1244616 36346.76 1121668 

 

Vzhledem k výše uvedeným tabulkám můžu spočítat celkovou úsporu na palivu pro hybridní 

model. Za jeden rok používání auta vlastník ušetři 127668,1 Kč na palivu při plně naloženém 

vozidle a 95632,31 Kč při 75 % nákladu. Celková úspora na palivu za 10 let používání 

hybridního nákladního vozidla je 1 276 681 Kč při plném naložení a 956 323,1 Kč při 75 % 

nákladu. 

V přepočtu na Kč/km/t nám vychází, že cena na přípravu 1 tuny nákladu na vzdálenost 1 km 

je rovna: 

Tabulka 15. Cena za přepravu 1 tony nakládá na vzdálenost 1 km. 

Kč/km*t Konvenční Hybrid 

Cena [Kč] (plný 

náklad) 0,56 0,51 

Cena [Kč] (75 % 

nákladu) 0,66 0,61 
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Z toho vychází, že vlastník hybridního nákladního vozidla za přepravu 1 tuny nakladu na 1 km 

ušetří za 1 rok 4 307 Kč při plně naloženém vozidle a 5 000 Kč při 75 % nákladu. 

6.3 Ostatní ceny  

Vzhledem k tomu, že hybridní model navíc obsahuje baterie o hmotnosti 360 kg, nosnost 

hybridního a konvenčního auta se o tuto hmotnost liší. Střední cena pro převoz 24 000 kg na 

vzdálenost 1 km je v ČR rovna 31 Kč. Počítejme s různou nosností hybridního a nákladního 

vozidla. [18] 

V této kapitole budu počítat, kolik bude činit finální úspora pro vlastníka hybridního vozidla. 

V této tabulce nebudu rozdělovat cenu podle typu vozidla a podle nákladu.. Počítám s tím, že 

v obou případech stojí 1 km 31 Kč. [18]  

Z výpočtu vyplývá, že vlastník nákladního vozidla za 1 rok vydělá 2 982 475 Kč, za 10 let pak 

29 824 755 Kč. 

6.4 Závěr ekonomického výpočtu 

V této kapitole udělám celkový výpočet, který bude obsahovat cenu vozidla, cenu paliva a 

úsporu vlastníka vozidla. (Tabulka 16) 

Tabulka 16. Celkový vypočet výhody/nevýhody za 1 a 10 let. 

  Konvenční vozidlo [Kč] Hybridní vozidlo [Kč] 

  Cena za vozidlo 

  3 684 800 4 448 705,1 

  Cena za palivo za 1 rok  

Plný 

náklad 
1 372 283 1 244 615 

75% 

náklad 
1 217 300 1 121 668 

  Vydela za rok 
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Plný 

náklad 
2 982 475 2 982 475 

75% 

náklad 
2 982 475 2 982 475 

  Výsledek za 1 rok 

Plný 

náklad 
-2 074 608 -2 710 845 

75% 

náklad -1 919 624 -2 587 897 

  Výsledek za 10 let 

Plný 

náklad 
12 417 119 12 929 895 

75% 

náklad 13 966 950 14 159 369 

 

Z Tabulky 16 vyplývá, že ani konvenční, ani hybridní nákladní vozidlo se nevyplatí za 1 rok. 

Za 1 rok použiti konvenčního nákladního vozidla vyplatí pouze 43,7 % z ceny vozidla při plně 

naloženém vozidle a 47,9 % při 75 % nákladu.  

Hybridní vozidlo ušetří pouze 39 % nákladů při plně naloženém vozidle a 41,83 % při 75 % 

nákladu. Z toho můžeme vyvodit, že za první rok se konvenční vozidlo vyplatí více než 

hybridní. Z Tabulky 16 vidíme, že za 10 let používání se obě nákladní vozidla vyplatí, ale 

hybridní vozidlo je výhodnější než konvenční. Při použiti hybridního vozidla vlastník ušetří o 

512 775 Kč více při plně naloženém vozidle a o 192 418 Kč více při 75 % nákladu v porovnání 

s konvenčním nákladním vozidlem. 

Na Obrázku 27 vidíme, jak rychlá je návratnost každého typu nákladního vozidla během 10 

let. Návratnost hybridního automobilu pro společnost je za pouhých 3,5 roku, pro konvenční 

jsou to tři roky Můžeme stanovit, že  přibližně za 6 let používání začne být hybridní vozidlo pro 

společnost výhodnější.  
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Obrázek 27. Rychlost návratnosti hybridního a konvenčního vozidel 

6.5 Výpočet ekonomického přínosu hybridizace flotil nákladních vozidel 

Jak bylo zmíněno v úvodu mé závěrečné práce, spočítám ekonomický přínos hybridizace 

vozového parku pro vybranou trasu. Jak bylo uvedeno v odstavci 2.3, zvolila  jsem jízdní cyklus  

zpracovaný NREL pro 30 nákladních vozidel, který působí mezi přistavy Long Beach a Los 

Angeles v jižní Kalifornii. V Tabulce 16 vidíme, kolik ušetří vlastník této firmy za 10 let, když 

bude používat 30 hybridních vozidel.  

Tabulka 17: Uspora vlastnika flotilii hybridnich nakladnich vozidel za 10 let 

 1 vozidlo [Kc] 30 vozidel [Kc] 

Plný 
náklad 512 775,9 15 383 277,1 

75% 
náklad 192 418 5 772 541,25 

 

Za 10 let používání 30 hybridních aut vlastník ušetří o 15 383 277 Kč vice než při použití 

konvenčních vozidel plně naložených a o 5 772 541 Kč více při 75 % nákladu.  
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Závěr  

Vzhledem k tomu, že obavy o životní prostředí a energetickou bezpečnost stále rostou, čelí 

výrobci nákladních automobilů výzvě snižování spotřeby paliva a emisí, stejně tak jako 

snižování nákladů na vozidla. Moderní technologie pohonu, například hybridní, mohou hrát 

velmi důležitou roli při řešení těchto problémů. 

Ekonomická hodnota hybridizace závisí na snížení spotřeby paliva, aby se mohla odůvodnit 

přidaná hodnota nákupu ve srovnání s náklady na konvenční vozidlo.  

Během mé studie jsem zjistila, že celkové náklady na vozidla u všech alternativních vozidel 

jsou zpočátku dražší než na vozidla naftová. V průběhu času se předpokládá, že celkové 

náklady na alternativní typy vozidel budou nižší než na naftová vozidla, protože náklady na 

nové technologie se v důsledku očekávaného nárůstu výrazně sníží. Alternativní vozidla a 

jejich komponenty těží z úspor z meřítku, technologických vylepšení a optimalizace výroby, 

což výrazně snižuje jejich celkové náklady. 

Po provedení výzkumu jsem zjistila, že v současné době na světě neexistuje jediný nákladní 

automobil tohoto typu s hybridním pohonem, ale našla jsem několik konceptů od předních 

výrobců, jako jsou Volvo a Mercedes-Benz. 

V této práci jsem popsala v současnosti existující architekturu hybridních automobilů, udělala 

simulaci hybridního modelu nákladního automobilu pomocí softwaru IGNITE a na základě 

výsledků stanovila, že hybridní model je pouze o 20,73 % dražší, než model se spalovacím 

motorem a zároveň, jak je vidět z kapitoly 6, hybridní nákladní automobil spotřebuje o 7,5-9 % 

méně nafty než nákladní automobil se spalovacím motorem. Je také zřejmé, že hybridní 

automobil produkuje o 8 % méně CO2 do životního prostředí. 

Z ekonomického výpočtu vychází, že návratnost hybridního automobilu pro společnost je za 

pouhých 3,5 roku, pro konvenční jsou to tři roky. Do výpočtu nebyly zahrnuty náklady na řídicí 

jednotku a náklady na servis automobilu. S ohledem na neustále se zvyšující standardy EU 

týkající se emisí skleníkových plynů do atmosféry je třeba vzít v potaz přínosy, jako menší 

produkce emisí CO2 do životního prostředí, V blízké budoucnosti můžeme očekávat, že 

hybridní nákladní automobil bude jedinou možností pro přepravu zboží ve městech v EU. 

Studie ukazují, že trh hybridních vozidel pro těžká nákladní vozidla již více roste z fáze 

konceptu do komerční fáze. Nicméně je zapotřebí dalšího výzkumu a vývoje, aby se zvýšila 

účinnost hybridních vozidel pro velká zatížení na ekonomické a ekologické úrovni. Doufám, že 

můj výzkum bude užitečný pro další vývoj v této oblasti. 
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Vzhledem k závažnosti tohoto problému mám v úmyslu pokračovat v magisterské práci na 

téma hybridizace nákladních vozidel. Můj hlavní nápad spočívá v optima lizaci práce řídicí 

jednotky pro nákladní automobily s jistými vlastnostmi za použití jízdního cyklu, což by mělo 

zlepšit spotřebu paliva a emise CO2. 
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