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Motivace:
Snižování spotřeby hnací energie je jedním z klíčových směrů současného vývoje v automobilovém průmyslu. Celkovou spotřebu energie ovlivňuje mnoho faktorů, od konstrukce vozidla, přes průběh

jeho podélné rychlosti, až po řízení toků energie mezi jednotlivými výkonovými agregáty vozidla, které tvoří například jednotky vytápění a klimatizace kabiny. Celkovou spotřebu energie vozidla při jízdě

tak majoritně netvoří pouze energie spotřebovávaná na vlastní pohon, ale nemalou částí se na ní podílí právě také spotřeba ostatních agregátů vozidla. Následující dizertační práce se v souladu s

uvedenými cíli zabývá návrhem spojené optimalizace podélného dynamického chování vozidla s hybridním pohonem s přihlédnutím také ke spotřebě ostatních agregátů.

Cíle disertační práce:
a) Navrhnout kinematický popis jízdní dráhy vozidla vhodný k použití pro optimalizaci

b) Sestavit simulační model vozidla pro zvolenou variantu hnacího agregátu a vytvořit 

soubor optimalizačních parametrů 

c) Navrhnout optimalizační algoritmus pro spojenou optimalizaci jízdního chování 

vozidla při jízdě podél stanovené trasy s přihlédnutím k vedlejším spotřebám vozidla

d) Provést optimalizace pro zvolený simulační model vozidla a zvolené jízdní dráhy

Kinematický popis jízdní dráhy:
Kinematický popis jízdní dráhy vychází z premisy jednoznačného rozdělení celé jízdní dráhy na

menší na sebe navazující úseky, ve kterých bude zvolená sada parametrů popisu vždy konstantní.

Volba těchto parametrů je ovlivněna zejména vztahem k jízdnímu chování vozidla a k jeho

specifické konstrukci. Pro optimalizaci jízdy hybridního vozidla byly zvoleny následující parametry

dělení jízdní trasy:

a) dle maximální povolené rychlosti (dáno rychlostním omezením legislativníma

rychlostním omezením fyzikálním – definované bočním zrychlením vozidla a

adhezními silami pneumatik)

b) dle teploty vzduchu v okolí vozidla

c) dle součinitele valivého odporu, který tak definuje kvalitu povrchu

vozovky

d) dle celkové hmotnosti vozidla

Rozdělení trasy na úseky dle rychlosti je provedeno analýzou směrových vektorů mezi

jednotlivými navigačními body (získanými z běžných GPS navigačních softwarů), které poté

definují okamžitý poloměr zakřivení jízdní trasy (obrázek vlevo). Tímto rozdělením a následnou

filtrací s definovaným pásmem necitlivosti

Simulační model vozidla:
Simulační model vozidla pro optimalizaci spotřeby energie byl sestaven na základě paralelní

koncepce hnacího agregátu hybridního vozidla a zjednodušených modelů základních výkonových

agregátů vozidla (například vnější osvětlení, vytápění a klimatizace kabiny aj.).

Celkový výkon odebíraný z primárních zdrojů energie vozidla lze rozdělit na energetický tok

energie mechanické a energetický tok energie tepelné. Tok energie mechanické je dán požadavkem

na okamžitý hnací výkon, toky energií tepelných jsou dány okamžitým stavem jednotlivých

hnacích agregátů vozidla a požadavkem na topení nebo klimatizaci kabiny vozidla.

Optimalizační algoritmus:

Spojená úloha optimalizace jízdního chování s přihlédnutím k vedlejším spotřebám energie vozidla

zahrnuje společnou optimalizaci podélné dynamiky vozidla zastoupené průběhem dopředné

rychlosti vozidla, optimalizaci konstrukce hnacího agregátu, zde zastoupená přerozdělením hnacích

výkonů mezi jednotlivé motory a optimalizace toků energie přídavnými agregáty vozidla (například

vytápění a klimatizace vozidla). Formálně je možné celou optimalizaci rozdělit do dvou úrovní –

globální úrovně optimalizující rychlostní profil vozidla a lokální úroveň, optimalizující

přerozdělení hnacího mechanického výkonu na jednotlivé motory.

Optimalizované úlohy:
V průběhu vývoje optimalizační metody byly pro jednotlivé úrovně optimalizace testovány různé

optimalizační algoritmy. Sledovanými veličinami byly soustavy optimalizačních parametrů

v jednotlivých úrovních optimalizace a průběh konvergence celé optimalizační metody.

Na základě prvotních ověřovacích výpočtů byla vytvořena modifikovaná optimalizační metoda

spočívající v optimalizaci globální úrovně v každém kroku, nicméně k optimalizaci v lokální úrovni

docházelo pouze v každém n-tém kroku. Optimalizační algoritmus byl testován na různých trasách.

Závěr:
V souladu s cíli disertační práce byl vytvořen a otestován optimalizační algoritmus pro optimalizaci

spotřeby energie nutné pro pohon i spotřebu ostatních agregátů vozidla na základě spojené

optimalizace podélné dynamiky vozidla a řízení jednotlivých hnacích agregátů.

Rozdělení celé optimalizační úlohy do dvou úrovní umožňuje taktéž optimalizaci pouze pro vozidlo

s jedním typem pohonu (rozdělení hnacího výkonu je vstupem optimalizace), případně optimalizaci

pouze podélného dynamického chování vozidla.

Výsledky výpočtů zároveň ukázaly, že je možné nalézt více rozdílných řešení s totožnou hodnotou

celkové spotřeby energie.
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Tímto rozdělením a následnou filtrací

s definovaným pásmem necitlivosti je celý

trasa rozdělena na sekce s pravým jízdním

manévrem (červené úseky), s levým jízdním

manévrem (zelené úseky) a úseky přímé jízdy

(modré úseky).

V dalším kroku jsou takto získané sekce dále rozděleny dle dalších zvolených kritérií.

Soustava uvažovaných tepelných okruhů a jejich

propojení tokem tepelného výkonu uvádí obrázek vlevo.

Obecná diferenciální rovnice pro teplotu v kterémkoli

okruhu uvádí následující rovnice:

𝑚 𝑐𝑝
𝑑𝑇𝑡
𝑑𝑡

= 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝑃𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 = 𝑃𝑙𝑜𝑠𝑠 − 𝑘 𝑆 (𝑇𝑡 − 𝑇𝑡+1)

Mechanický okruh vozidla vychází z rovnice podélné

dynamiky vozidla dané sumou jízdních odporů vozidla:
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Ze které je dán požadovaný mechanický výkon hnacího agregátu vozidla. Tepelný ztrátový výkon

jednotlivých motorů je dán formálně totožnou regresní funkcí:
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ve které koeficienty Aj reprezentují koeficienty regresní funkce a parametry xj, yj a zj jsou

konstantními exponenty regresní funkce.

Optimalizace rychlostního profilu

používá sadu optimalizačních

parametrů, která definují v každé

dříve zmíněné sekci trasy

formálně totožný rychlostní

profil. Optimalizační parametry

rychlosti vozidla získávají

následující tvar:

𝑂𝑃𝑣 = 𝑣1, 𝑎𝑎 , 𝑠𝑎, 𝑠𝑑 , 𝑎𝑑 𝑖=1…𝑛

Optimalizace přerozdělení hnacího

výkonu mezi jednotlivé motory používá

sadu optimalizačních U-parametrů,

definujících podíl hnacích výkonů

jednotlivých motorů následujícími

vztahy:

𝑃𝐸𝑀𝑚𝑒𝑐ℎ =
1
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𝑃𝐼𝐶𝐸 𝑚𝑒𝑐ℎ =
1
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Soustava U-parametrů tvoří body danou

křivku v nerovnoměrnou sítí vůči jízdní

dráze.

Ostatní procesy mezi jednotlivými

agregáty vozidla jsou řízeny pomocí

regulátorů s pevně zvolenými

parametry.


